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SSSR ir Vokietijos
neitralumo paktas

Senatas pabaigė kvotimus 
dėl prohibicijos

Išklausius “sausųjų“ ir “šla
piųjų“ argumentų komisija 
pateiks savo raportų

Amerikiečių tyrėjų komi 
sija užtaria Meksiką

Prohibicijos dalykų kvotimas 
Washingtone pabaigtas

Rusų-Vokiečių neitralumo 
paktas pasirašytas

Pataria Valstijoms nešiką 
binėt į Meksiką

SSSR ir Vokietija garantuoja 
viena antrai neitrahimą, jei 
katra butų užpulta

Amerikiečių komisija užtaria 
Calleso valdžios nusistatymą 
tikybinėms įstaigoms č

EL PASO, Tex., bal. 25. — 
Tam tikra septyniolikos asmenų 
komisija, sugrįžus dabar iš 
Meksikos, kur ji tyrinėjo daly
kų padėtį, praneša, kad dabarti
nis Meksikos valdžios nusista
tymas religinėms įstaigoms 
pareina iš jos susirūpinimo 
žmonių švietimo reikalu, o ne iš

BERLINAS, bal. 25. — Va
kar čia buvo pasirašytas SSSR 
ir Vokietijos tarpusavio neitra
lumo sutartis, kurios tekstas 
bus viešai paskelbtas antradie
nį. Gautomis iš autoritetingų 
šaltinių žiniomis, svarbiausi su
tarties punktai yra toki:

1. Vokietija ir SSSB galan- -------T ---------------- --------
tuoja viena antrai kaip militari- bet kurių religinių ant i reli
nį taip ekonominį neitrahimą ginių motivų.
atsitikime, jei bet katra jų bu-1 Komisija, kurios narių tarpe 
tų trečios valstybės užpulta, j buvo vienas žydų rabinas ir

2. Vokietija, remdamos Tau-(keletas kitų tikybų kunigų, apie 
tų Sąjungos konvencija, pasi- Meksikos prezidentą Callesą sa-’ 
žada nedalyvauti jokioj Tautų ko. kad jis esąs labai tolerantin- 
Sąjungos akcijoj prieš SSSB, gas žmogus ir nuoširdžiai steu- 
jei preliminariuose Sąjungos giąsis intensinga ir plačiai ve-1 
pasitarimuose vokiečių atstovas dama kampanija pagerinti savo Į 
matys, kad tokioj akcijoj da- krašto žmonių dvasinę, medžią-1 
iyvauti Vokietijai nėra pamato, ginę ir ekonominę padėtį.

3. Draugingi Vokietijos su J I"
SSSR santykiai, įsteigti įtapai- ^Valstijoms, kad jos nesikabinė- 1 ervejt 20 metų 
lo traktatu, bus dar labiau su- tų prie Meksikos, nesimaišytų 
stiprinti tolesniais 
|M>litiniais »r 
klausimais.

4. Visoki ginčai, 
kilti tarp Vokietijos 
dėl dabartinės jųdviejų sutar
ties iš vienos pusės, ir Lokarno 
sutarčių bei Vokietijos įstojimo 
į Tautų Sąjungą iš antros, turi 
būt pavesti išspręsti bešališ
kam arbitracijos teismui.

VVASIIINGTONAS, bal. 25. 
(Senato prohibicijos komisi
ja vakar pabaigė klausymus 
“sausųjų” ir “Slapiųjų” argu
mentų, pirmųjų, įrodinėji
mų, kad prohibicija geras daik
tas ir kad prohibicijos įstaty
mas turi būt visu griežtumu 

įvykdomas; antrųjų, kad prohi- 
bicija nevykęs ir neįvykdomas 
daiktas, kad visiškas svaigių
jų gėrimų užgynimas pagimdęs 
krašte didesnį girtuokliavimą, 
munšaino darymą, butlegeriavi- 
mą, žmonių nuodijimą, ištvir
kimą šeimynose, valdininkų ko
rupciją, graftą etc.

Tatai įrodinėdami, svaigiųjų 
gėrimų uždraudimo pagimdy
tam piktui atitaisyti “Slapieji” 
patarė prohibicijos įstatymą 
modifikuoti taip, kad butų lei
sta vėl gaminti ir pardavinėti 
tikras alus ir lengvas vynas.

Po visų tų kvotų, kurios tę
sės per dvi savaites, senato ko
misija dabar pateiks savo ra-, 
portą. j Kalkutoj devyni asmens už-

[Pacific and Atlantic Photo]
Iloward H. Kemp, Crown Pointo teisėjas, kuris sakosi apves

dinęs 40,000 porų. /

Tikybinės indusy ir musui 
mony riaušės indijoj

Ginkluotų minių kautynėse

mušti, 70 sužeistų
3 studentai inkriminuoti

30,000 Norvegijos anglia 
kasiy paskelbė streiką

Sovietų vyriausybė sušau 
dė 27 korėjiečius

Siūlo ex-kaizeriui 12 mi 
liony atlyginimo

Vokiečių 
grąžinti 
312,000

nori 
i'nams 

žemės ir tris

valdžia be to 
Hohenzoller

akrų

OSLO, Norvegija, bal. 25. — 
Negalėdami susitaikyti su sam
dytojais, Norvegijos kasyklų 
darbininkai ir mašinistai 
skelbė visuotiną streiką.

.Streike dalyvauja apie 
000 darbininkų.

Kasyklų savininkai buvo už
sispyrę nukirsti darbininkams 
algas 17 nuoš., bet pastarieji 
griežtai tam pasipriešino.

pa-

30,-

TOKIO, Japonija, bal. 25.
Japonijos konsulas Barbinę* 
Mandžurijoj, pranešė užsienių 
reikalų departamentui, kad ru
sų vyriausybė suėmus Sibiro 
teritorijoj ir sušaudžius dvide
šimt septynis Japonijos paval
dinius, Korėjiečius. Sušaudy
tieji buvę kaltinami dėl vedi
mo kontrabandos prekybos.

Meksika suvaržo kariuo 
menės teismu veikimą

Baisi audra Oklahomoj
šeši žmonės užmušti; padaryta 

didelės šiaip žalos

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
25. Karo ministeris Amero 
išleido įsakymą, kuriuo kariuo
menės teismams užginama teis
ti ir atiduoti ekzekucijai bet 
kuriuos šiaip asmenis, išski
riant tuos, kurie butų suimti 
kaipo ginkluoto sukilimo prieš 
valdžią dalininkai.

Vykdymas ne j vykdomos 
prohibicijos brangiai 

pareina

KANSAS CITY, Mo., bal. 25. 
— Penktadienio vakarą Okla- 

|homos valstijos pietų rytų da
ly siautė baisus vėjo sūkurys, 
tornadas, padaręs didelės ža
los vietoms, kuriomis jis perė
jo. Daug ūkininkų triobesių 
sugriovė, stogų nuvartė ir lau
kams žalos pridarė. žmonių 
taipjau šeši buvo užmušti, o 
keturi sužeisti.

Texas valstijoj per pastara- 
siąs perkūnijų audras vienuoli
ka žmonių žuvo.

Aviatorius užsimušė
ANAHEIM, Cal., bal. 25. — 

Long Beacho aviatorius RayI KALKUTA, Britų Indija, 
bal. 25. Vakar vėl įvyko di
delės indusų ir musulmonų re
liginės riaušės, kuriose iš abie
jų pusių dalyvavo po kelis šim
tus religinių fanatikų, apsi- 

kas kam į ranką 
pakliuvo — pagaliais, kirviais, 

f, kitltiiianius <lel"kri- kardais, akmenis etc.
užpuolimo savo moks-i Kautynėse, kiek žinia, devyni 

asmens buvo užmušti ir dau-
; su- 

Kaltinamieji Keletas prekybos namų
studentai yra: Emerson Wilson, buvo išplėšta ir padegta. 
Stanley Kurt ir Leonard RichJ Policijai neįveikiant rianši- 
visi turtingų tėvų sūnus. ninku, suvaldyti, pagalbon jai

Kaltinami dėl kriminalio už
puolimo moksladraugės

SYCAMORE, III., bal. 25. 
De Kalb kauntės grand jury 
vakar inkriminavo tris North- ginklavusių 
ern Illinois mokytojų kolegijos 
studentus, 1 
minalio i

... . ladraugės, tos pačios kolegijos
Komisija pataria Jungtinėms studentės n-lės Dorothv VVest- g’uu kaiP septyniasdešimt

valdžia ruošianti nu
buvusiam Vokietijos 
Vilhelmui Hohenzol- 
jo šeimynai sumokėti

NEW YORKAS, bal. 25.
Jungtinių Valstijų valstybės 
gynėjas Emory Buckner pateik
tame savo memorandume sena
to prohibicijos kvotimo komisi- Freeman, 25 metų, vakar užsi-
jai sako, kad esamomis sąlygo- mušė, jo aeroplanui nukritus 
mis prohibicijos įstatymui žemėn iš 500 pėdų aukštumos, 
“šiaip taip vykdyti” New Yor-I 
ko valstijoj pareisią 70 milionų 
dolerių per metus.

Ispanų aviatoriai Saigone

KĖBLINAS, bal. 25. 
dėt, kad 
manymą 
kaizeriui 
lemui ir
gyvais pinigais 12 milionų mar
kių ($2,856,000) atlyginimo.

Sumanyme', kurs dar nėra 
pabaigtas, numatoma buvusio 
kaizerio žemės nuosavybės pa
dalinti taip, kad'488,000 akrų 
eitų Prūsijai, o likusieji 312,- 
OOO akrų butų grąžinta Hohen- 
zollernams, kuriems be to dar 
butų atiduotos trys pilys, tarp 
jų ir buvusio kronprinco Dels 
pilis, v

Motina ir trys sūnus 
žuvo ugny

» SAIGONAS, Indo-Kinai, bal. 
25. — Skrendantieji iš Madrido 
į lokio Ispanijos aviatoriai, ka
pitonai Galldrza ir Ix>riga, iš 
Bangkoko atskrido į Saigoną.

NORTI1 ADAMS, Mass., bal. , 
25. Viena moteriškė, Hermi- ' 
da Majorienė, ir jos trys sūnus | 
žuvo ugny, kuri praeitą naktį 
sunaikino jų gyvenamus na
mus.

Pas numirėlį rado $60,000
pasitarimais į jos naminius reikalus ir duo- 

ekonominiais tų prezidento Calleso valdžiai 
i progos savo reformų sumany
mams pravesti.

Prezidentas Calles, sako tyri
nėtojų komisija, norįs būt ge
riausiuose santykiuose su viso
mis bažnyčiomis, tiek su kata
likų, tiek su p rot es tonų. Pro- 
testonai visur sutikę su įsta
tymais, prisitaikę prie jų, ir 
dėl to dabar niekas . .
dąs. Katalikų kunigai, jei jie 
kelsią triukšmo ir kurstysią 
žmones, nieko tuo nelaimėsią.

“Mes manome“, sako komisi
ja, “kad dabartinė Meksikos 
valdžia yra teisinga ir nuoširdi, 
ir jei tik jai nebus daroma 

. ■ L.\ kliūčių numatytoms leformoms 
yviyd is įvykinti, Meksika pataps tur- 

, . tingas ir kultūringas kraštas.

kurie galėtų 
ir SSSB

{gula žuvo benzino lai
vui ekspliodavus

LONDONAS, bal. 23.
Gautomis čia žiniomis, Italijos 
laivas Fratelli Monteneri, plau
kęs su benzino kroviniu is 
Augustas, Sicilijoj, j 
ekspliodavęn. Laivo kapitonas 
Bosni buvęs išgelbėtas, bet visi 
kiti įgulos žmonės esą žuvę.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

‘ Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

Teisėjas pareikalavo iš kiek- |^>uvo kariuomenės bu-
eno iu no 17.500 doleriu kau- rYs* policininkai l)UV0vieno jų po 17,500 dolerių kau 

cijos iki teismo.

Susekė kitą pinigų fab- 
rikavimo sąmokslą

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
jų nėkliu- ^al- 25. — Oficialiai paskelbta, 

kad slaptoji Rumanijos policija 
susekus Brasove, Transilvani
joj, milžinišką netikrų bankno
tų fabrikavimo organizaciją, 
panašią kaip kad prieš kiek lai
ko susektas Vengrijoj pinigų 
dirbėjų sąmokslas, kurio dali
ninkai buvo kunigaikščiai, gra
fai, baronai ir kiti didikai, su
fabrikavę apie 30 bilionų fran- 
euzų frankų.

Kurske sušaudyta devy
ni rusų banditai

KURSKAS, Rusija, bal. 23. 
— Vakar čia buvo sušaudyti 
devyni banditai, 
Jaluškovskio šaikos nariai, ku-

taipjau sužeisti.

“Karas fašizmui — ša
lin Mussolinj!”

25 užmušti karo medžia
gų ekspliozijoj

LONDONAS, bal. 25. Pra
nešimai iš Salonikų, Graikijoj, 
sako, kad karo* medžiagų eks-

GENEVA, Šveicarija, bal. 25.
Italų) ir šveicarų radikalinės

grupės pradėjo Šveicarijoj stip- pliozijoj, kuri ten įvyko praei
ną kampaniją prieš Italijos I tą penktadienį, buvo užmušti 
diktatorių Mussolinj. Vienuose dvidešimt penki žmonės. Kitas 
namuose, kuriuose gyveno 
anarchistas vardu Bertom, vie
tos policija suėmė apie 3,000 
atsjšaukimų, pavardytų “Karas 
fašizmui šalin Mussolinj!”

pranešimas iš Atėnų skelbia, 
kad užmuštų buvę dvidešimt.

Eilėn Key sunkiai serga

LITCHFIELI), Minn., bal. 23.
Traukiny mirė vienas F. 

Philbrick iš Port Hurono. Pas 
jį rasta $60,000 pinigų.

Lenkų aviatorius užsimušė

Mirė buvęs Korėjos 
imperatorius

Italai užmušė Afrikoj
150 čiagimių

VARŠUVA, bal. 25. Aero
planui nukritus žemėn užsimu
šė pulkininkas Serednjckis, ėjęs 
,Lenkijos oro jėgų inspektoriaus 
1 pareigas.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
bal. 25. Eilėn Key, garsi šve
dų rašytoja, sunkiai serga. Jos 
padėtis kritinga.

PEOR1A, 111., bal. 23. Ką 
tik pakilęs nuo žemės Chicago- 
Peoria-St. Louis oro pašto aero
planas nukrito žemėn ir sudužo. 
Pilotas stebuklingu budu išliko 
sveikas.

Pirma karščių auka

VVILM1NGTON, Del., bal._ 25.
Vakar čia vienas žmogus 

mirė nuo karščio. Tai piima 
šių metų karščių auka.

LONDONAS, bal. 23. — 
Southend miestas, ties Temzos 
žiotimis, visai panaikino tram
vajus ir vaitos vien busus. Su
sisiekimas busais, sako, žmo
nėms pareisiąs pigiau.

■

I

i

TOKIO, Japonija, bal. 25.
Vakar čia mirė buvęs Korėjos 
imperatorius Li. Jis gyveno To
kioj nuo 1910 metų, kai jis bu
vo priverstas atsisakyti nuo 
sosto, o jo imperiją, Korėja, 
buvo padaryta Japonijos pro
vincija.

Italija, bal. 25. — 
ministerija skelbia, 
tarp Italijos kariuo-

ROMA, 
Kolonijų 
kad mūšy 
menės ir maištingų afrikiečių 

rie per pastaruosius šešis mg- Abidei Kirenaikoj 
nėsius terorizavo
Kursko gubernijoj

paskilbusio
MOUNT VEBNON, Ilk, bal. 

25. Nasone gaisras sunaiki
no The Nason Mercantile san
krovą, padarydamas 20,000buvę 150 

tąrp jų dolerių nuostolių. ' 
daug maištinininkų vadų ir vir
šilų. Italų buvę šeši kareiviai POTVYNIAI BRAZILIJOJE illžmušti dvJešimt 
sužeisti.

gyventojus ttfrikiečiy užmušta,

RIO DE JANEIBO, Brazdi-1 
ja, bal. 23. Dideli ir nepa
liaujami lietus žiemių centrali- 
nės Brazilijos daly pagimdė 
didelius potvynius. Del tų po-1 
tvynių nukentėjo daugiau 
30,000 gyventojų.

CHICAGOJ praeitą šeštadie- 
aštuoni nį automobilių buvo šeši žmo

nės užmušti, o aštuoni pavojin
gai sužeisti.

Rado moteriškės ranką

LYNČO TEISMAS

MADISON, S. D’., bal. 23. 
kaip Netoli nuo čia vienoj žvyro ka

sykloj rado nukirstą moteriš
kės kairią ranką, visai gerai 

pradė-
kės kairią ranką, 

jdar išsilaikiusią. Policija 
jo tyrinėjimus.

PICAYUNE, Miss., bal. 28.— 
Žmonių govėda šiandie įsilaužė 
į Poplarvillės kalėjimą, išvilko 25. — Užsienių reikalų 
uždarytą ten negrą, Jesse teris vakar pristatė kabineto 
Favre, 
kaltinamus dėl nušovimo dviejų Įcijos arbitracijos sutarties pi’O- 
entomologų apiplėšimo tikslu, 'jektą.

MAiDRIDAS, Ispanija,

Chicagai ir apiclinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
Sauja:

Iš viso gražu; šiltėja;

oi i čia- 
prana-

viduti-bal. 
minis- nis mainąsis vėjas:

Vakar temperatūra vidutiniŠ- 
ir pakorė. Negras buvo 'susirinkimui Ispanijos su Fran- kai siekė 36® F.

šiandie saulė teka 5 ;54, lei- 
. džiasi 7:42 valandą.

Prohibicijosi agentas 
pakliuvo

Prohibicijos agentas Herbert 
Harris, kurį atsigabeno Chica
go n pats vietos prohibicijos ad
ministratorius Yellowley, tapo 
areštuotas ir policijos apkaltin
tas už neatsargų važiavimą au
tomobiliu ir važiavimą girtu 
esant. Jis buvęs tiek girtas, 
kad bevažiuodamas užsnūdęs ir 
įvažiavęs į kitą automobilių. 
Jis esą pasigėręs ‘‘betyrinėda
mas”.

TEHERANAS, Persija, bal. 
25. — Persijos mipisteriu Jun
gtinėms Valstijoms tapo pas
kirtas mirza Davood Chanas, 
pirmiau buvęs ministeriu Lon
done.
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ADBNOIDAL

Gamta reikalauja, kad žmo
gus per nosį kvėpuotų. Beveik 
dešimtas nuošimtis visų vaikų 
turi adenoidus ir negali per no
sis lengvai kvėpuoti Adenoidai 
taip kenkia sveikatai, kad kiek
vienas tėvas netik turi su jais 
apsipažinti, bet ir žinoti kų su 
jais daryti.

Adenoidai randasi burnos vir
šuje, užpakaly gomurio. Mes 
visi turime mažų, drėgnų, pa- 
duškaitę, per kurių oras priva
lo pereiti pirm dasiekianti kūnų. 
Ta paduškaitė sulaiko visus oro 
blogumus. Paduškaitė suside
da iš taip gydytojų vadinamų 
‘adenoid tissues’, panašius j ton- 
silius. Kuomet ta paduškaitė 
nenormališkai išauga, sudaro 
adenoidus, kurie kenkia tinka
mų ir normaiiška kvėpavimų.

Turintieji adenoidus per bur
nų kvėpuoja. Tokiu budu oras 
tiesiog įkvėptas į kūnų yra per- 
šiltas arba peršaltas ir neužtek- 
tinai drėgnas. Vaikai turintie
ji adenoidus labai greitai šaltį 
pagauna ir juos užkrečia nosies 
kataras. Jeigu tėvai nekreipia 
atidos į jų gydymų arba išėmi
mų, kvėpavimas vis aršyn ir ar- 
šyn eina. Vaikai išblyškę, kru
tinės įpuola ir atrodo nenorma-

NAUJIENOS, CK,
Pirmadienis, Bal. 26, 1926

Kaunas

ra

kurie vaikai
Burnos atida- 
žando dantys

liai. Adenoidai kenkia balsų, 
sugadina veido išvaizdų, kenkia 
girdėjimui, ir kūnų gali užpulti 
visokios ligos.

Lengva spėti, 
turi adenoidus. 
rytos, viršutinio
išsikišę ir lupos neuždengia. I 
Abu žandai nesueina kaip nor
maliai turėtų sueiti. Ant veido 
panašus į silpnapročius. Viršų-1 
tinio žando dantys nereguliaria-1 
kai išauga, ir tokie dantys gali 
priversti prie ligų.

Galime spėti, kad vaikai turi 
ųdenoidus, jeigu miega su atida
ryta burna, jeigu garsiai knar
kia, tankiai kosti. Kuomet vai- 
kaips ausis skauda, reikia duoti 
ir adenoidus peržiūrėti. Jėigu 
gydytojas randa, kad adenoidai 
dideli ir priveda prie skausmo, 
juos butjnai reikia duoti išimti.

Kl. Ar ateivis, atsisakęs tar
nauti kariuomenėj karo laiku, 
gali prašyti pilietystės ir būti 
naturalizuotu?

Ats. Taip. Prezidento Coo- 
lidge’o proklamacija iš kovo 15 
d., 1924 juos atleidžia ir nuima 
bausmes nuo jų; tokiu budu jie 
turi teisę tapti piliečiais.

Kl. Ar žmogus, kariuomenėj 
tarnavęs ir garbingai paliuosuo- 
tas, privalo pristatyti atkeliavi- 
mo certifikatų prašant pilietys
tės?

Ats. Tokiam nereikia prista-

amžiaus, nes po tų metų sveika
ta blogyn eina. Išėmimas ade- 
noidų nėra pavojingas. Tuoj po 
operacijos vaiko sveikata page
rės. Operacijos nereikia atidė
ti, nes adcnoidai netik pavoju n 
statys vaiko sveikatų, bet gali į 
kelius mėnesiui pasilikti neišgy* 
domais, jie gali būti priežastim 
blogai išaugusios burnos ir no
sies ir nuolatinio silpnumo.

Kl. Ar nepilnametė duktė, iš
tekėjus už ateivio, įgija piliety
bę tėvo naturalizavimu ?

Ats. Taip. Nepilnamečiai 
vaikai jgija pilietystę kuomet 
tėvai naturalizuoti, ir Cable Ak
tas neatima nuo nepilnametės 
duktės, ištekėjusios už ateivio, 
jos pilietystę.

Kl. Ar Amerikoje gimus mo
teris, kuri neteko pilietystės 
per ištekėjimų už ateivio užsie- 
nyj, turi pristatyti atkeliavimo 
certifikatų pirm negu gali at
gauti savo pilietystę?

Ats. Taip. Tokia moterįs tu
ri prisilaikyti prie visų imigra
cijos reikalavimų, kuomet vėl 
grįžta į Suvienytas Valstybes, ir 
jeigu ji negali prirodyti savo le-

Į Metus Už 
Indelius

MOKAMA KAS PUSMETIS200% APSAUGA
Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis 
Investmentas Negu Pirmi Morgičiai ar Bonai 

Pasiūlo Jums

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Del platesnių žinių kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

natūralizacijos prašymo.
Kl. Tikiu tapti Amerikos pi

liečiu į menesį laiko. Ar mano 
žmona gali išsiimti pilietystės 
popieras tuo pačiu laiku?

Ats. Taip. Jeigu prašys pi
lietystės ir jeigu išgyveno šioje 
šalyje per penkis metus ir jeigu 
ji išsiėmė savo pirmus popierius 
dveji metai prieš padavimų ap
likacijos.

Kl. Padaviau natūralizacijos 
prašymų ir tikiuos neužilgo tap
ti Amerikos piliečiu. Mano žmo
na pageidauja tapti piliete, bet 
neišsiėmė pirmas popieras ir ne
prašė pilietystės. Kų ji turi 
daryti ?

Ats. Kuomet tapsi Amerikos 
piliečiu, tavo žmona, kaipo žmo
na Amerikos piliečio, galės leng
vinus įgyti pilietystę, negu pa
prasta ateivė. Turi būti 21 me
tų amžiaus arba dauginus, kuo
met paduoda prašymų, jai ne
reikės turėti pirmų pipierų, ir 
turės prirodyti tik vieno meto 
apsigyvenimų šioje šalyje. Kuo
met tapsi piliečių, tegul žmona 
tuoj paduoda savo prašymų.

Kl. Ar neužtenka tik vyrui 
būti piliečiu?

Ats. Ne. Klaidinga taip ma
nyti. Jeigu tavo žmona nėr pi
lietė, ji neturi politiškų teisių 
šioje salyje. Jeigu ji taptų naš
lė,* nekurioso valstybėse, neturė
tų teisės prašyti motinos pensi
jos. Jeigu norėtų važiuot užsie
nin, negalės gauti pasporto nuo 
Valstybės Departmento. Jeigu 
sirgtų kokia užkrečiama liga, ji 
galėtų būti deportuota. Ir yra 
daugelis kitų priežasčių, dėlei 
kurių moterims patartina išsi
imti pilietystės popieras, jeigu 
ketina šioje šalyje apsigyventi.

cnESTEnFIELD YRA PADARYTI TER

M1
AEr
LIGGETT & MYERS TOBACCO COMPANV

KIMBAL
Groiikliai Pianai

DR. J. f. KONOPA
v D AV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
A-“IV2A- A »r gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avc. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. AKMITAGE 6145
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GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS S- % I ■

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius Įsigijo 

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

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Chuligarrai. žaliajame kalne, 
praeinant pro Miesto Valdybos 
Butų Kolonijų (prie kareivi
nių), iš tų namų jauni vyru
kai užkabinėja jaunas praeives. 
Taip vasario 18 iš Butų Kolo
nijos prieangio išpuldami ir 
pasislėpdami jauni vienmarški
niai ir vienas žaliais virš marš
kiniais apsivilkęs vaiknai metė 
gniūžtėmis sniego į .praeinan
čių moterį.

Kadangi tai yra Miesto Val
dybos Butų Kolonija, tai Val
dybos pareiga yra šį chuliga
niškų dalykų ištirti vietoje .ir 
pasirūpinti, kad bent ateity to 
nebebūtų, nes dabar jeigu die
nos metu neduodama žmonėms 
praeiti, tai naktį arka vėlai va
kare gali tokie ponai žmones

(»0 prioakonių) 
2'4 svaro kenai 

Reikalaukit nuo 8avo 
pardavėjo

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.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650,
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

9

ANHEUSER-BUSCH

Budtoveiser
Tikras Apyniu Salyklo Sirupas
n. * . WESTERN SALES CORPORATION
nistnbiutonai Chicago, 111.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avcnue

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų
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MUSŲ MOTERIMS
■ ■Veda Dora Vilkienė .. .  ■■■

šalto vandens. Dapilk tiek 
karšto vandens prie slyvų sun
kos, kad pasidarytų 2 puodu
kai. Paskui viską kartu su
maišyk ir pastatyk ant ledo, 
kaip 1/eveik bus tiršta, suplak

nų, kur ne taip greit juos karš
tis užpuls.

Karštis ir drėgnumas suga
dina konservus ir jeigu viršus 
ne drūčiai uždėti pelėsai gali 
visus sugadinti.

Kį IR KAIP VIRTI čiuje 20 minutų, pakol viršus 
parus.

RABARBOVA PATROVA 
(Rhubarb).

RHUBARBO PAJUS

3 puodukai supiaustyto ra- 
barboro

114 puoduko cukraus
2 puoduku baltos duonos tru

pinių
Skūra nuo 1 orandžio ir sun

ka
i/į šaukštuko cinamonų
>4 šaukštuko nutneg
2 šaukštuku sviesto
>4 puoduko vandens.
Ištarpyk sviestų, sudėk duo

nos trupinius, sumaišyk cukrų, 
prieskonius ir orandžio sunkų. 
Sudėk 14 dalį duonos trupinių 
ant dugno molinio puodo. Puo
dą pirmiausia gerai iššviestuok. 
Ant viršau sduonos trupinių su
dėk pusę rabarbaro, užberk pusę 
cukraus sumaišyto su priesko
niais. Paskui uždėk likusius to
kiu pat badu. Ant viršaus už
pilk vandenį sumaišytą su oran
džio sunka. Uždengk gerai ir 
kepk pečiuje 45 minutes. Prieš 
išimsiant duok kad viršus para
stų. Paduok stalan suplaktą 
saldžia Smetona.

T) puodukai rhubarbo
1 ’/L* puoduko cukraus 

Tešla
2 puoduku miltų

puoduko labai atšalidytų 
taukų

1 šaukštuką druskos
1 šauktą milk
3*4 vandens
Padaryk tešlą kaip dėl pa

jaus, sudėk į gijų pajams indą, 
supiaustyk rimbarbą į mažus 
šmotukus, sudėk į bletą išklotą 
su tešla. Apibarstyk su cuk
rum, pašlapink Olėtos kraštus 

apklotus tešla, uždek kitą šmo
tą ant viršaus ir kepk pečiuje 
pakol iškeps.

Gali paimti ir sumaišyti 
rhubarb su sh’atvberėms per 
pusę.

Smetoną ir sudėk prie pirmo
jo mišinio ir sumaišyk. Supilk 
į didelį indą, arba mažus in
dus ir vėl padėk ant ledo. Kaip 
paduosi stalan, padabing su 
plakta smetona ir mažais py
ragaičiais..

SLYVŲ KREMAS

GELTONAS PYRAGAS

1% puoduko miltų
3 šaukštukus baking powder
1 puoduką cukraus
2 kiaušiniai, suplakti
*/2 šaukštuko druskos
. šaukštukas vanillos

/14 šaukštuko sviesto
/.3 šaukštai milko 
f 5 šaukštai vandens

Ištrink cukrų ir sviestą. Pri
dėk išplaktus kiaušinius ir 
plak. Išsijok miltus su po\v- 
deriu ir druska. Pridėk mil
tus, atskiestą pieną, vanilių ir 
viską kartu greitai išplak. Su
pilk tuojaus j išsviestuotus in
dus. Kepk karštame pečiuje 
35 minules. Gali aptėpi su kuo 
tik nori.

Kaip išimti arbatos dėmes
Arbatos dėmės turi rudos 

medžiagos, kuri lengvai išimta 
nuo materijos jeigu išimta, 
kuomet dėmė šviežia, bet la
bai sunku išimti jeigu pasilie
ka ant kiek laiko.

Gal dubinę rūgštis arbatoj 
laiko dėmes materijoj. Jeigu ar
bata su pienu arba smetona tai 
lengva dėmes išimti nes pieno 
baltymas arbatai taip stipriai 
apsistoti.

Išimti arbatos dėmes reikia 
vartoti borakso su karštu van
deniu. Jeigu dėmės ant medvil

nių ar drobinių drabužių ir tik 
kelių dienų senumo, lai pa
merk į broaksuotą vandenį 
(pusę šaukštuko arba vieną 
pilną mažą šaukštuką borakso 
vienam puodukui vandens) ir 
išplak karštame vandenyje. Ga
lima vartoti stipraus muilo dė
mes išimti, dedant pusę colio 
muilo kiekvienam puodukui 
vandens. Reikia virinti mate
riją šitame vandenyje. Dviejų 
arba trijų savaičių senumo dė
mės lengvai ir pasekmingai iš
imtos jeigu randasi ant baltos 
skalbiamos materijos, kuri ga
li būti virintu muiluotame van
denyje.

Kitas geras budus išimti ar
batos dėmės yra dėti citrinos 
skystimo ant dėmės ir iškabin
ti ant saulės ant dienos arba 
dviejų.

Mis. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

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

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

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

M. Wohkievicz* 
BANIS

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

3113 South 
Halsted S't.

Lietuviai Advokatai

ŠPINOKŲ SRIUBA

1 Va puoduko virtų špinokų
1 svogūnas
1 šaukštas taukų
!4 puoduko baltos duonos 

trupinių
2 puodukai buljono pipirų

1 2šaukštuko druskos
1 puodukas milko
’•> šaukšto miltų
Pakepink svogyną svieste, su

dėk duonos trupinius, pipirus, 
druską ir virk ant mažos ug
nies 30 minutų. Padaryk košelę 
iš milko ir miltų, paskui su
maišyk su špinakais. Dapilk 
virto vandens pagal skonies.

1 savaras slyvų
Sunka 1 orandžio
Sunka 1 citrinos
Skurdė 14 orandžio
Skurdė 14 citrinos
1 puoduką cukraus
1 puoduką migdolų
2 šaukštai želatino
1 puoduką tirštos, saldžios 

Smetonos
Mažų pyragaičių
Nuplauk ir įmirkyk slyvas 

kiltume vandenyj. Nuo ryto 
pastatyk tegul verda. Išimk 
kailiukus. įdėk želatiną puo- 
lukan.

Seimininkėms Patarimai
Kaip laikyti konservus

Uogų ir vaisių košes (jel- 
lies), marmaliadai, konservai 
ir daržovės bonkose turi būti 
laikomi švarioj, sausoj ir vė
sioj vietoj. Geriausia ant siau
rų lenytnų kad tankiai juos vi
sus galima peržiūrėti. Jeigu< 
būtinai reikia laikvti konser-’vvus virtuves šėpoj, tai geriau-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tol. iRandolph 1034-—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

«■ DR, HERZMAN^

Užpilk puoduko šia padėti ant žemiausių lenty-

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. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

> - - — ................— -

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

JOHN B. BORDEN

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš T’latte ap- 
tiekos, kambariai: 14, J5, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

(John Bagdžilinąs Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Rąorn 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

KORN.AI—PIETINIU 
STYLIUM

1 blekine komų
2 kiaušiniai
Druskos pipirų
’/o šaukšto tirpyto sviesto
14 kvortos karšto pieno
Išplak kiaušinį, sumaišyk 

viską kartu, supilk į indą ir 
kepk pečiuje pakol sukietės

Paduok karštus.
Geras vaikams valgis.

VIRTOS SELEROS

Selerų
1 kvorta karšto vandens
1 puoduką baltojo dažalo (pa

daryto iš pieno, sviesto ir mil
tų)

Druskos
Nuvalyk ir supiaustyk sele- 

rus 1 Vjj colio ilgumo. Virk 
druskuotame vandenyje V2 va
landos. Nusunk, užpilk baltu 
dažalu. Paduok karštą prie mė
sos.

ASPARAGAI
Dabar geriausias laikas juos 

valgyti

Nuvalyk nupiauk galus
Išvirk druskuotame vande

nyj. Tik nepilk daug vandens, 
gana kad apsemtų. Nusunk. Už
pilk tarpytų sviestu ir paduok 
ant baltos duonos. Gali prie 
sviesto įpilti truputį saldžios 
Smetonos.

Sveikas valgis tiems, kurie
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

į ■ 1 .............. ...

JOHN KUGHINSKAS
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.

J. P. WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALI STAS’ egzaminavojime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.
k ....... ■ 1 1 ■ ' ■ ■ ■ i. —x

V. W. RUTKAUSKAS
1 Advokatas

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

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

turi silpnus vidurius.

MAKARONAI SU KIAUŠINIU
2594 — Paskiausios mados sukne

lė. Gera iš taip vadinamos “taffeta” 
šilko arba kokio kito panašaus šil
ko.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. WaBhington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S’o. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

h. 11....................................................................................   —<i

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir buš apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;'! r» skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.2;4u per mėnesj, kaip kad^una Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštų, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Paimk virtų makaronų 
svaro; sudėk išsviestuotan in
dam Pridėk sviesto, druskos 
ir pipirų (jeigu nori), taipgi 
sutarkuok Amerikoniško sūrio, 
Išplak 2 kiaušiniu, sumaišyk 
kiaušinius su vienu puoduku 
pieno užpilk ant makaronų. 
Apibarstyk su baltos duonos 
trupiniais ir sviestu. Kepk pe-

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3% yardų 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti aavo vardų, pavardę 
(r adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba toruos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

...........................    Atkirp čia
Data: Balandis 26, 1926

DR. CHARLES SECAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway* 2880

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs 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. 

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

ir nuo 6 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. ▼.

Telefonai:

1 " " -.......................... ..  ' -........ . —
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos Jr dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Res. telenhone Hyde Park 4000

LIETUVIAI DAKTARAI
<"1 . ’ 

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

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.

k ‘

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 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

■ .......
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Dr. Lawrence P. Slakis j

DENTISTAS
m 4454 So. Western A ve, 2
m VALANDOS: J
n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

k— , -,■■■ ■
i-' ' - .......... <
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO
- J

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub 

... /

' DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

V ...................  . Į ... ■ /

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 ▼.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir motervs: jums nereikia 

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

Ateikite ir persltikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

į • - ---  -■ .iaač/
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Apžvalga
PASIBUČIAVO

tai ji gali jų

NEUTRALUMO SUTARTIS TARP RUSIJOS 
IR VOKIETIJOS

TARPTAUTINĖS TAIKOS SUSTIPRINIMAS

KODĖL RUSIJA NESUSITARIA SU VISOMS 
VALSTYBĖMS?

JOS ŠALIN IMASI IŠRODO KAIP GRŪMOJIMAS 
PASAULIO TAIKAI

Rusija su Vokietija pasirašė neutralumo sutartį. Ei
nant šita sutartim kiekviena pasirašiusiųjŲ valstybių pa
sižada būti neutralė, militariniu ir ekonominiu atžvil
giais, jeigu viena jų įsiveltų j karą su trečia valstybe.

Vokietija, be to, pasižada, įstojusi į Tautų Sąjungą, 
nedalyvauti jokiam Tautų Sąjungos veikime prieš Rusi
ją. Pagaliau, abi valstybės pasižada, draugingumo santy
kiams sutvirtinti, laiks nuo laiko turėti pasitarimus poli
tiniais ir ekonominiais klausimais, o visus nesusiprati-1 
mus, galinčius kilti iš dabartinės sutarties ir iš Rapallo 
sutarties, spręsti arbitracijos keliu.

Tokį Rusijos su Vokietija . susitarimą galima tiktai 
pasveikinti, nes jisai prisidės prie tarptautinės taikos su
stiprinimo. Rusija dabar nebijos, kad Tautų Sąjunga ga
li panaudoti prieš ją vokiečius, kaipo savo įrankį. Pama
to šitai rusų baimei, tiesą pasakius, nebuvo ir pirmiau, 
bet rusai iki šiol apsimesdavo, kad jiems* grasinąs pavo- 
jus iŠ Tautų Sąjungos, ir nuolatos apie tai kalbėdavo. 
Kuomet Vokietija nutarė įstoti' į Tautų Sąjungą, tai ru
sai pradėjo skelbti, jogei “imperialistai, kurie nori su
naikinti sovietų valdžią”, gavę dar vieną talkininką.

Toliaus šitaip blofuoti bolševikai nebegalės. Jeigu 
Vokietija pasižada nedalyvauti Tautų Sąjungos žygiuo
se prieš Rusiją, tai aišku, kad ir kitos Tautų Sąjungai 
priklausančios valstybės bus rusams nepavojingos. Nes 
kaip jos prie Rusijos prieitų?

Pašydamas apie nabašninką 
Milių, buvusį Romos Katalikų 
Susivienijimo prezidentą, kuris 
kitąsyk buvo socialistu, o pas
kui, gavęs darbą “katalikiškam” 
banke, pavirto klerikalu, — Pru- 
seika (taip pat buvęs socialis
tas) pasakė, kad “jei kuriai par
tijai reikia niek
gauti pas socialistus”.

Deliai šito Pruseikos pareiš
kimo, Chicagos “Draugas” sako, 

Į kad “iki šiol” jisai laikęs “nevi- 
Įsus socialistus niekšais”, bet da
lbai* jo nuomonė pasikeitusi:

“Bet po viršminetam Pru
seikos viešam pareiškimui, ne
turėdami teisėto pagrindo 
abejoti jo žodžių teisingume, 
nes Pruseika arčiau palįsta 
socialistus, turėsime savo nu
sistatymą keisti, pripažinda
mi šiame dalyke Pruseikai tie- 

i są. Jisai tą žino gerai, nes 
patsai buvęs irgi socialistas”.
Taigi, norėdamas gniušte pur

vo drėbti j socialistus, Marijo
nų organas viešai pasibučiavo 
su komunistu Pruseika, kuris 
prisipažino esąs “niekšas” ir iš
vadino “niekšu” nabašninką Mi
lių!

Savo skaitytojams, kurie ži
no Kristaus ir Judošiaus istori
ją, kunigų laikraštis neįkalbės, 
kad socialistai esą “niekšai” dėl 
to, kad pas juos atsiranda rene- 
gatų-išdavikų, kurie parsiduoda 
kitoms partijoms. Judošiaus 
parsidavimas juk ne Kristų ir 
ne jo ištikimuosius mokinius pa
žemino, bet patį parsidavėlį 
Judošių. Tečiaus, kuomet “Drau
gas” vienam tokių judošėlių iš
tiesia savo “krikščionišką” del
ną, tai jisai aiškiui parodo, į | 
kokią kompaniją jisai tinka.

“ ‘Rusijos baduolių pinigais 
važinėja po Ameriką’.

“Jenuškevičius. vėl klausia: 
“ ‘Kiek L. P. paėmė Rusi

jos baduolių pinigų?’ A. B. 
sako:

“ ‘Tūkstantį dolerių’.
“Jenuškevičius klausia:
“ ‘Kaip galėjo išimti iš Ru

sijos baduolių fondo tuos pi- 
i nigus ?’

“A. B. nusišypsojo ir atsa
kė:

“ ‘Pasiuntė Dzūką (tur-but 
Stilsoną. “N.” Red.) pas Ru
sijos baduolių fondo pirmi
ninką, kad išimtų 1,000 dole
rių. Bet fondo pirmininkas 
nedavė be įrodymų iš Rusi
jos. Tada Dzūką pasiuntė pas 
A. D. P. Centro Komitetą, 
kuris padarė liudijimą, kaipo 
Sovietų Rusijos, ir su tuo ga
vo 1,000 dolerių’. ’’
Aprašęs šitą atsitikimą, J. Ja

nusas pastebi:
“Tai pasirodo, kad raudo

nieji biznieriai ištraukė iš Ru
sijos baduolių paskutinį duo
nos kąsnį.. Kartu ir pačią Ru
sijos valdžią apgavo. Na, o rei
kia suprasti, kad ne tik lietu
viai vadai tuomi naudojosi. 
Kur gi kitos tautos: žydai, 
rusai, lenkai, jugoslavai ir t. 
t.? O kur gi pats centras? Jie 
visi grobė, kiek galėjo”.

Mikniavičia ir Janusas buvo 
uolus komunistų partijos darbi
ninkai. Juodu agitavo už parti
ją, karštai rėmė “Laisvę“, rin
ko aukas visiems vadų nurody
tiems tikslams ir pildė kitus 
jų įsakymus. Juodu ir dabar 
dar tebėra komunistai, tiktai 
jau atsimetę nuo “raudonųjų 
biznierių“, kurių darbus jiem 
dviem teko gerai pažinti.

Ir juodu dabar viešai pareiš
kia, kad komunistų agitatoriai 
savo reikalams suvartoja su
rinktas iš žmonių aukas.

Pašaliniai žmonės jau senai 
spėjo, kad komunistai varo sa
vo biznius pinigais, apgavingu 
budu iškaulytais iš darbininkų, 
kurie mano, kad jie šelpia Ru
sijos baduolius arba Lietuvos 
politinius kalinius, kuomet jie 
deda aukas į visokius “raudo
nuosius“ fondus. Bet dabar tą 
kaltinimą komunistams daro 
jau ir asmens, priklausę komu
nistų organizacijai.

Klausimas tečiaus kyla ve 
koks: kodėl Mikniavičia su Ja
nusu iki šiol tylėjo apie tuos da
lykus?

“Apšvietiečiai” žino, be abe
jonės, ir daugiau tokių faktų. 
Kodėl jie iki šioj nepaskelbia 
jų, kad visi dailininkai juos 
patirtų ir galėtų apsisaugoti nuo 
apgavikų?

Vertė J. DagysP. Saintyves

Apgaudinėjimai Stebuklų Srityje
(Tęsinys)

KUR EINA RAUDONŲJŲ BIZ
NIERIŲ RENKAMOS AUKOS

Tečiaus, jeigu Rusija galėjo susitarti Su vokiečiais, 
tai kodėl ji negalėtų padaryti panašias sutartis ir su vi
soms kitoms didžiomsioms šalims?

Su fašistine Italijos valdžia bolševikai, beje, jau se
nai turi sutartį. Santykiai tarpe šių dviejų valdžių yra 
kuogeriausi. Bet kuo yra blogesnė už Italiją Anglija ar
ba Franci ja? •

Šiandie nėra mažiausios abejonės, kad nė viena šitų 
šalių neketina pulti Rusiją. Ginkluotų intervencijų laikas 
jau taip senai praėjo, kad apie jį visi užmiršo. Dabar 
greičiaus yra pavojus iš Rusijos pusės, kad ji neįsilauž
tų į kurio nors savo kaimyno žemę. Rumanija, Pabaltės 
respublikos ir Lenkija, kurių sienos susisiekia su Rusija, 
jaučiasi neramios. Todėl šitose šalyse auga militarizmas, 
ir pati Rusija ginkluojasi tolyn vis labiaus.

Sovietų Rusija lengvai padarytų galą tam neramu
mui Europos rytuose ir militarizmo augimui, jeigu ji įsto
tų į Tautų Sąjungą arba bent sutiktų dalyvauti tarptau
tinėje nusiginklavimo konferencijoje, kuri yra šaukiama 
Genevon. Kuomet gi ji laikosi iš tolo nuo kitų valstybių 
ir daro sutartis tiktai su atskiromis iš -jų, tai visiems iš
rodo, kad ji rengiasi prieš kaž-ko blogo.

Bolševikų pasiteisinimas, kad Tautų Sąjunga esan
ti “imperialistinė”, neišlaiko jokios kritikos, nes juk, kaip 
aukščiaus minėta, jie yra susidraugavę su fašistine Ita
lija, o pastaroji šiandie yra imperialistiškesnė už visus 
imperialistus! Taip pat neišlaiko jokios kritikos ir sovie
tų valdžios išsisukinėjimai nu<x dalyvavimo nusiginklavi
mo konferencijoje. Ji sakosi negalinti joje dalyvauti, ka
dangi Šveicarija neatsiprašiusi jos dėl Vorovskio nužu
dymo; bet tai juk yra tiktai diplomatiško “honoro”, pres- 
tyžo, klausimas. Del šitokio menkniekio trukdyti pasau
lio nusiginklavimo darbą yra nedovanotina.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd.
Arti St. Louis Av«. 

CHICAGO, 1LL.

Balandžio 12 dienos “Aido” 
numeryje du buvusieji Am. ko
munistų partijos nariai, ilgą lai
ką veikę vienoje organizacijoje 
su “laisvintais” komunistais, 

! praneša įdomių dalykų apie au
kas, kurias komunistai nuolatos 

'renka įvairiems tikslams. Juodu 
abu savo straipsniais pasira
šo savo tikromis pavardėmis, o 
ne slapivardžiais.

Vienas jų, F. Mikniavičia, ra
šo apie aukas, renkamas neva 
Lietuvos politiniems kaliniams, 
ir sako ve ką:

“Aš sakau, kad tų aukų la
bai maža dalelė pasiekia Lie
tuvos kalinius.

“Jūsų politiniai kaliniai — 
tai yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 
raudondvariai ir ten didžiu
ma tų aukų galą gauna.

“Aš pats esu rinkęs Rusi
jos baduoliams aukas dar Jca- 
da Paukštys sėdėjo ‘Laisvės’ 
guštoje. Du sykiu pasiunčiau 
apie keturiasdešimts dolerių, 
o atskaitos dar ir šiandien 
laukiu nuo Paukštelio. Tai 
matote, koki jie teisingi. 
Kaip jie ‘rėmė’ Rusijos ba
duolius, taip dabar ‘remia’ ir 
politinius kalinius tie parazi
tai”.

' Antras buvęs centristų vien
mintis, J. Janusas, atkartoja A. 
Bimbos žodžius, pasakytus ko
munistų mokykloje, 3322 Doug- 
las Blvd., Chicagoje, 1922 m. 
kovo menesyje (tada Bimba 
dar nebuvo parsidavęs “Lais
vei”). Ve koks pasikalbėjimasi 
įvykęs minėtoje vietoje tarpe 
Bimbos ir tūlo JenuškeviČiaus. 
Bimba taręs:

“ ‘štai, dabar Pruseika va
žinėja [)o visą Ameriką, ar su 
savo pinigais? Ne. O mes kai
rieji nieko negaunam iš jų’.į

“Tada Jenuškevičius, ni^ko 
nelaukdamas, užklausė A. 
Bimbos :

‘Kur L. P. gavo pinigus 
važinėti po Ameriką?’

“A. B. atsakė storai:

Panašus automatizmas gali 
įvykti, kaipo paties įstaigos ar
ba kitų asmenų įstaigos vai
sius. Geriausiu įrodymu bus 
nekartą pasikartojusieji įvy
kiai su Euzapija Pąladino, — 
pačiu žymiausiu šių laikų*) 
mediumu.

“Tai įvyko Neapolyje, — pa
sakoja p. Jurjevičius, — mes 
norėjome pamatyti atsispaudi
mo molyje. Kai seansas pasi
baigė ir salė buvo elektra ap
šviesta, aš parodžiau Euzapijai, 
kad jokio atsispaudimo nėra. 
Ji tai patvirtino. Paskui, staiga 
ji pasilenkia, daro greitą ju
desį, ir rodo mums iš pradžių 
—atsispaudimą, paskui — savo 
pirštą, prašydama musų patvir
tinti, kad ant jo nėra jokio 
molio pėdsako. — Kitą kartą, 
ji pati kviečia Lodžą, Majersą 
ir Ochorovičą prieiti prie stalo 
ir pasiklausyti daužymą. Jie 
prieina ir mato, kad ji pati 
daužo aslą batuko paburniu. 
Truputį pasitraukusi nuo stalo, 
ji vis kartojo:
te!”-*4 ai p ji buvo

girdite! girdi- 
įsitikinusi 

Vyksmo realumu. Kad ir mus 
įtikinus, ji pasiute surišti jos 
koją su mano koja. Ir staiga 
aš pajutau, kad ji t tempia ryšį

rėdama padaužyti. Dalykas bu
vo aiškus visiems, tik ne jai”.

—Aš mačiau, — sako Ochoro- 
vičius, — mediumų, kurie dau
žydami kumščiais į sienelę įti
kinėjo, kad tai dvasios daužo. 
Vienas studentas jiiristas, že
mesnės eilės mediumas, visiems 
matant, taip smarkiai drožė 
sau antausin, kad net sudrebė
jo. Paskui gi jis atkakliai mus 
įtikinėjo, kad tai jį garsioji 
Sokrato žmona Ksantippa ap
mušus!.

Iš artimesniųjų laikų geriau
siu pavyzdžiu mums gali būti 
Lindos Gaccera seansai. D-ras 
Enriko Smoda, kuris darė su 
ja daug bandymų, liudija, kad 
jis ne kartą nutvėręs ją norint 
apgaudinėti, bet, jo nuomone, 
ji tai darė nesąmoningai.

“D-ras Smoda laiko dešinėje 
rankoje guminę kriaušę, kuri 
turi uždegti magnį. Staiga jis 
pajunta, kad į jo ranką lenda 
kaž kieno kita ranka, kuri sten
giasi paspausti .(kriaušę. ? Ejar 
sekunda —- ir pasirodo liepspa. 
Mediumas, netikėto įvykio iš- 
gązdintas, pašoksta ir ligotu 
balsy reiškia savo nepasitenki
nimą šiuo įvykiu.

Tuo tarpu nuimta fotografi
ja aiškiai rodo, kad kriaušę pa
spaudė ne kas kitas, kaip pats 
mediumas, suspėjęs atvaduoti 
kairę ranką. Kas gi čia yra? 
Kuriam tikslui daro mediumas 
tokius aiškius apgaudinėjimus 
Matyti, kad mediumas pats ne
valdo savo judesių, kad jis 
klauso nesąmoningų impulsų.”

D-ras šarpantje, parašęs 
“Matin” (sausio men. 1912 m.) 
kaltinamąjį straipsnį prieš (Lin
dą Gaccerą, tvirtina, kad sean
se, įvykusiame “Psichinių tyri
nėjimų draugijos” bute (Pary
žiuje) jam pasisekę prie liudi
ninkų nutverti šią mergaitę, 
pragarsėjusį mediumą, šiurkš
čiausiai apgaudinėjant. Kėdės, 
pastatytos už jos kai kuriame 
atstume, parverčia ji pati, iš
tiesdama kairę koją, kurią ji 
vikriai atvaduoja. Tamsoje, 
kurioje vyksta seansas, niekas 
šių juokų nemato. Kad patvir
tinus savo išvadų teisingumą, 
Šarpantje paaiškina, kad ašt
riai kontroliuotame seanse, ka
da mediumo kojos buvo įkiš
tos maišant, kurį paskui kier 
lai pririšę prie juosmens, o už 
abiejų rankų ją laikė du vy
rai, tai jokių reiškinių neįvy
ko. Vienas laikiusiųjų Lindos 
rankas buvo pats šarpantje, 
o kiras — d-ras Žan-šarl Ru, 
kuris visgi linkęs manyti, kad 
mediumas tur būt viską daręs 
nesąmoningai.

Gaila, kad aš neturiu tokio 
pasitikėjimo. Juk žinoma, kad 
tada ,kai prie mediumo kojų 
kontroliavimo tikslu, pririšda
vo kokį nors šviečiantį daiktą, 
tai, daugiausia, jokių reiškinių 
nebūdavo.

tinos, 40 metų, labai gyvos in
teligentės pietietės. Ji antrą 
kartą ištekėjusi.

Iš šešeto vaikų, dvejetas — 
nuo pirmojo vyro: Žanas, 20 
metų, darbininkas, ramus, kuk
lus jaunikaitis ir Žane, 15 me
tų, 1903 m. sirgusi konvulsine 
isterija; veidas — atviras, že
mos doros mergaitė.

Vaikams nuo antrojo vyro — 
8, 6, 4 ir 2 metai.

Senelis ir Žanas kas rytas ei
na j darbą.

1910 m. gruodžio 4 d. die
nos metu šeimininkė (motina), 
įėjusi į senelio kambarį, nuste
busi mato, kad lova apversta. 
Bytą, seneliui išėjus, ten bu
vo Žanė skalbinių pasiimti ir, 
kaip ji sakė, viską radusi tvar
koje.

Senukas, vakarą paklaustas, 
ginasi, šį reiškinį jis laiko virš- 
gamtinės jėgos veikimu ir pa
sisako, norįs užpirkti mišias 
už sunaus ir dukters atilsį.

Nuo šios dienos namuose pra
sideda visokeriopi nesupranta
mi reiškiniai. Apie tai sužino 
kaimynai. Gyventojai nerimau
ja ir Paryžiaus oku'ltistų orga
ne “Echo du Merveilleux” pasi
rodo toks laiškas:

“Laikau savo pareiga praneš
ti jums šį įdomų įvykį.
“Setto apylinkėje, samdytame 

namelyje, ant kalnelio, gyvena 
gana neturtinga šeima, suside
danti iš tėvo, motinos, šešių 
vaikų ir senelio. Štai jau dau
giau trijų savaičių čia darosi 
tikrai nepaprasti dalykai. Už 
namelio gyventojų nugaros 
skrenda iš lovos į aslą apklo
tai, paklodės, čiužiniai; virsta 
stalai ir kėdės. Kai kurie daik
tai patenka dargi į kiemą. Vie
nas kaimynas norėjo tai suval
dyti: jis pririšo čiužinius prie 
lovų ir uždėjo antspaudas. Ke
turias dienas viskas buvo ra
mu. Bet kai antspaudas nuė-

atsirado gatvėje, nors niekas 
jam durų nebuvo atidaręs. Duk
tė, 15 nueitų mergaitė, pabudo 
nukirptais plaukais. Vaikai tvir
tina, kad, jiems matant, kokia 
tai nematoma jėga glamžiusi 
ir naikinusi gėles. Jie taip pat 
matę, kaip pati savaime atsida
riusi spinta ir iš ten kritę 
skalbiniai. Naktimis dažnai 
disi daužymai į sienas ir 
dus.

Kas tai? Spiritizmas? 
nežinome. Musų kunigas 
nepasakė savo nuomones..

Gavęs šį raštą, redaktorius 
kad jam praneštų toli- 
smlukmenas, o jų lauk
davę tokius paaiškini-

gir-
bal-

Mes
dar
H

*) šin veikalas rašytas prieš kelio
lika metų.

Ką gi tai reiškia? Jei me
diumas iš tikro buvo hipnozo 
stovyje, jei jis veikė nesąmo
ningai, tai kaip jis galėjo ži
noti, kad dabar reikia laikytis 
ramiai? Aš manau, kad auto
matiniai judesiai pareina ne 
tiek nuo musų nenormalinio, 
kiek nuo musų normalinio “aš” 
ir todėl juose visados yra tru
putis sąmoningo apgaudinėji
mo. Bet jis yra lydimas 
tikros spiritizmo ekstazės 
lire), kuri 
protybę.

Velnio

ncretai veda j

apsėsti namai 
vyksta Sette.

tam 
(de-

Vie- 
šei- 

dar-

Veiksmas 
name priemiestyje gyvena 
ma, susidedanti iš senelio 
bilduko, prietaringo žmogaus;
tėvo, žemdirbio, 31 metų, švel
naus ir bailaus žmogaus; u o-

parašė, 
mesnes 
damas 
mus:

“Tuose namuose arba apylin
kėse, kur darosi panašus reiški
niai, paprastai yra kokia nors 
mergaitė arba moteris, kuri, 
pati to nežinodama, vaidina me
diumo rolę (didesniam aišku
mui mediumas lyginamas su 
galvanine batarėja, gaminančia 
elektrą). Ar yra tarp vaikų, 
šiuose namuose gyvenančių su
brendusi mergaitė? Paprastai 
tai sutampa.”

Tuo laiku, kai ėjo šis susi
rašinėjimas, Žanė sulyso, nu
stojo gražumo, apetito. Gydy
tojas, kuriam parodė mergaitę, 
patarė vežti ją į ligoninę. Tai, 
— paaiškino jis, — duos gali
mybės susekti, ar yra sąryšis 
tarp jos ir nepaprastųjų reiš
kinių.

Ligoninėj mergaitei prasidė
jo smarkus isterijos priepuoliai. 
Jai nesant, namie nieko ne
normalaus neįvyko. Bet lyg tik 
ji, po savaitės, sugrįžo, reiški
niai vėl prasidėjo.

Isteriniai priepuoliai ne lik 
nesiliovė, bet dar dažniau kar
todavosi. Motiną kreipėsi pas 
burtininkę. O ji, žinoma, tuo
jau rado priežastį: pikta akis.

Greit, vandens apkalbėjimo 
ir duzgenimosi su dvasiomis 
pagalba, randa ir kaltininkę — 
senutę, kaimynę.

Ir kaip tik šią senutę Žane 
matė vandens stiklinėje, burti
ninkės prieš ją pastatytoje!...

Visa tai sodžiuose paprasti 
dalykai, ir jų, gal bu t, never
tėtų nė minėti. Bet čia kaip 
tik atsitiko taip, kad jie iššau
kė naujas painiavas.

Dalykas toks, kad prie pir
mųjų nepaprastų reiškinių 
kasdien prisidėdavo vis nauji, 
kaip tai: pati užsidegdavo žva
kė, senelio patale netikėtai ras
davo vainikėlių ir kryželių iš 
sausų žolynų ir t. t. Staigu pra
puola iš namų koks nors daik
tas ir po keleto dienų randa jį 
Dievas žino kur. Arba Žanė, 
/ ulėdama šalę motinos, junta, 
kad ją kaž-kas duria — ir pas
kui lovoje randa segtukus, ša
kutes ir t. t.

Motina vėl eina patarimo 
pas burtininkę. Toji pataria 
užsirakinėti namuose ir naktį, 
apie 11 vai., sudeginti gyvą 
katę, kuri, turbut, ir yra pasi
vertusi senute ragana su pikta 
akimi.

Taip ir padaro. Bet tą minu
tę, kai deginama katė, už lan
go pasigirsta keistas braškėji
mas. Girdisi, jog kaž-kas lau
žiasi pro duris. Akimirksnis — 
eurys iškiš ir ant slenksčio 
pasirodys senutė. Bet tą mi
nutę Žanei, gulinčiai lovoj, už
ima gerklę. Ji baisiai sušunka 
ir jai darosi priepuolis, kuris 
tęsiasi keletą valandų.

1902 m. vasario mėn. 20 d. ją 
paguldo Montpelje’s ligoninėn.

Namie vėl viskas ramu. Ne
paprasti reiškiniai pranyksta. 

į Ligoninėj Žanei įvyko keli 
priepuoliai. Kartais pasirodyį- 
davo jausmingumo nustojimas.

Pasirodė, ji esanti labai že
mos doros. Ligonė bėgiojo pas 
jaunikaičius,.vyrų skyriaus pa
cientus, vogė pinigus ir daik
tus nuo savo palatos draugių, 
begėdiškai melavo, sugalvodavo 
visokeriopas skandalines istori
jas, kurių svarbiausiu herojų 
buvo ji pati. Naktį daužė savo 
slaihiką ir kalbėjo dežuruojan- 
Čiai slaugytojai: “Girdi, bel
džiasi?”

šiltos vanos, gydymas elekt
ra, didžiausias ramumo užlai
kymas pagerino ligonės svei
katą. Priepuoliai liovėsi. Pakilo 
ir dora.

Profesorius Grasse, aiškinda
mas šiuos įvykius, pavadino 
juos mišiniu apgaudinėjimo ir 
apsimetimo, isterijos ir neuro- 
zn, lengvatikybės ir kvailumo.”

Giminaičiai buvo pasyviniai 
komedijos dalyvautojai. Svar- 
1 iausią jos rolę vaidino 
gaitė isterikė.

mcr-

kad 
kaipaprašytuose reiškiniuose 

ir kituose jiems panašiuose, 
automatizmas vaidina svarbią 
rolę, bet tik — iš pradžios. 
Paskui prasideda paties įtaiga, 
kuri pamažu pereina į komedi
ją ir apgaudinėjimą. Tas pats 
galima pasakyti ir apie gar
siausius mediumus,
sai taip pat, kaip ir Žanė, nuo 
automatinių, nesąmoningų reiš
kinių pereina prie sąmoningų 
ir baigia — suktybėmis.(GALAS)

kurie, vi-
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PIRM NEGU PIRKSI
PIANį

Pamatyk ir . išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas RUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 

$299 — $450 — $530
— $615 — $700

JOS. F. SUDRIK
3313 So. Halsted Street
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Prityrę Vartotojai Perka

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvė moteris nušauta

McErlane, šaikos vadovas, 
tapo atiduotas federalinei val
džiai, kuri jį kaltina už per
žengimą prohibicijos įstatymų 
Indiana valstijoj. Indiana val
stijoje be to jį laukia teismas 
už žmogžudystę.

Pirmas elektrikinis 
lokomotivas

Lietuvė saliunininkė liko plėši
kų nušauta beginant savo vy
rą.

Vartotu ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų >

IŠPARDAVIMAS
Ant lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $8.00 j savaitę. 
(Nereikalaujame Down Payment).

Didžiausia Proga. Matykite 
Šiuos Bar genus!

Dykai 25 voleliai, suolelis, šepelė 
rolėms arba liampa dykai.

HAMPTON GROJIKUS, Raudon
medžio per
taisytas

Beginant savo vyrą nuo puo
likų, penktadienio naktį tapo 
nušauta Mrs. Peter Chapulis, 
jos vyro Petro saliu ne prie 
1158 S. Honore St. Ji pasimirė 
tuoj po vidurnakčio German 
Deaconess ligoninėj.

Petras Chapulis ir du kostu- 
inieriai buvo užpakaliniame 
kambaryje, o Cbapulienė buvo 
už baro, kada apie 11:30 vai. 
naktį j saliuną įėjo trys vyrai. 
Vienas jų paprašė Chfcpulienės 
degtukų ir jai degtukus paduo
dant, visi trys išsitraukė revol
verius ir pradėjo j Chapulį 
šaudyti. Cbapulienė irgi pastvė
rė revolverį, išbėgo iš už baro 
ir savim pridengusi vyrą, pra
dėjo šaudyti į puolikus, kurie 
pradėjo atbuli trauktis prie du
rų, šaudydami. Paskutinė kul
ka ir peršovė Chapulicnę. Vie
nas iš kostumierių taipjau tapo 
pašautas į koją.

Vėl kulkasvaidžiai
$175

KEKZHEIM GROJIKUS, Aržuo-

L"’6'1- $195
GULBRANSEN GROJIKUS, Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mėne
siai, kaip 
naujas
SOLO-CONCERTO GROJIKUS,
Kau,,'?n- $275medžio w
DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,

$280
FARRAND CEC’ILIAN, Aržuolo
iridžio, per- $285
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totas 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSH HELI) GROJ1KLIS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKUS, Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas
KIMBALL GROJIKUS, Raudon
medžio. Demon-
st r storius JOuU
Ir daugybės kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

Pianų Krautuvės
1922-30 So. Halsted Street
4177-83 Archer Avenue

Nesenai munšainerių. savitar
piniame kare pasirodė kulkas
vaidžiai, iš kurių apšaudyta 
vieną saliuną, 43 ir Halsted 
gatvių apielinkėj. Dabar vėl 
pasirodė kulkasvaidžiai, bet šj 
kartą jie buvo atkreipti prieš 
“beauty shop”.

Vos tik uždarius Pearl \Vii- 
son beauty shop, 2208 S. Aus- 
tin Blvd., Cicero, kurios savi
ninkė yra Mrs. Pearl Hruby, 
21 m., atsiskyrusi nuo savo vy
ro, privažiavo didelis touring 
automobilius, iš kurio tuojaus 
pasipylė šūviai i l/eauty shop. 
Iš dviejų kulkasvaidžių liko pa
leista daugiau kaip šimtas šū
vių ir jais suvarstyta langus ir 
sienas, taipjau suvarstytas ir 
prie sankrovos stovėjęs auto
mobilius. Sakoma, kad tuo lai
ku sankrovoj buvę dvejetas mo
terų, bet jos prie pirmo šūvio 
parkrito ant grindų ir išliko 
nesužeistos. Po to puolikai pa
bėgo. Puolime vartota du leng
vuosius kulkasvaidžius, kurie 
vienu užtaisymu gali iššauti 50 
šūvių 45 kalibro.

Tikrosios priežasties puolimo 
nežinoma. Savininkė priklausė 
prie savininkų asociacijos, kuri 
jau pasižymėjo bombų dėlioji
mais. Bet patsaruoju laiku, kad 
pakelti savo bizni, Mrs. Pearl 
Hruby buvo nukapojusi kainas, 
kas gal užrustino savininkų 
asociaciją.

Babies Lova It
Del skilvio ir vidurių nesrua* 
gumų iį priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mus. Winslow*s 
Syrup

Šaltis vėl suimtas
.Joe Šaltis, Trauk McErlane 

ir keli kiti butlegerių šaikos 
vadai tapo suimti, policijai pa
darius puolimą ant Miksba sa
binio, 2301 W. 50 St. Bu t Jėge
riai laikė pasitarimą, kada ant 
jų užklupo policijai Saliune 
rasta daug ginklų.

Pirmą kartą Chicagos apie- 
linkėse panaudota elektrikinj 
lokomotivą traukinį vežti. Tai 
padarė Illinois Central primies- 
tinė linija ties Pullmanu ir tai 
buvo pirmas bandymas su elek- 
trikiniu Jokomotivu. Bet nuo 
liepos 15 d. elektrikiniai loko- 
niotivai vežios visus tos linijos 
traukinius tarp Randolph .gat
vės ir Kensingtono. Garvežiai 
gi bus visai panaikinti. Elekt
rikiniai lokoniotiVai gi yra daug 
patogesni; jie gali tiek pat grei
tai važinėti, nedaro durnų ir 
vaigšto tykiai, taip kad ir prie 
geležinkelio žmonės tiek pat 
ramiai galės miegoti, kaip ir 
toliau nuo geležinkelio gyve
nantieji ♦

Lieiuvių Rateliuose.
* * -

Dar vienas skundiko “ma
nevras” nuėjo niekais
Garsiam provininkui, K. Ja- 

montui, vėl nepasisekė. Master 
i n Chancery, p. Julius Minor, 
pas kurį jisai būtinai norėjo 
nutempti “Naujienas”, atsisakė 
jo skundą tyrinėti.

'lai buvo antras nepasekmin- 
gas skundiko mėginimas įtrauk
ti į bylą naują teisėją.

Apie pirmąjį jo bandymą jau 
buvo “Naujienose” minėta. Ja- 
monto advokatas, būtent, pra
džioje šio mėnesio buvo atsiun
tęs kai kuriems Bendrovės vir
šininkams laišką, kviesdamas 
juos ateiti balandžio 15 d. pas 
Master in Chancery Julius 
Minor dėl kokių ten liudymų. 
Kadangi buvo aišku, jogei ad
vokatas neturi teisės tokiais 
kvietimais “baderiuoti” Ben
drovę, tai viršininkai nutarė 
nekreipti į jį jokios domės. 
Atėjus balandžio 15 dienai, ir 
pats skundiko advokatas susi
prato padaręs klaidą ir savo 
kvietimą atšaukė.

Bet, atšaukęs vieną savo klai
dą, jisai tuojaus padarė antrą. 
Apie pavakarę tos pačios die
nos atklipytavo į “Naujienų” 
ofisą Jamontas su nauja po- 
piera, kviečiančia tris asme
nis (jau . ne penkis, kaip buvo 
pirmiaus) pas tą patį Master 
in Chancery birželio 22 d. sis 
kvietimas jau buvo pasirašy
tas paties Mastcrio, ir kiekvie
nam kviečiamųjų asmenų skun
dikas kartu su popiera įteikė 
po $1.10 (kaip liudiniikams, 
kurie yra šaukiami į teismą).

.Jamontas tur-but manė, kad 
dabar tai jau jo “neprieteliai” 
neištrūks. Kaipgi — popierą 
pasirašė teisėjo pavaduotojas, 
ir prie jos skundikas dar pri
dėjo savo tris dolerius ir 30 
centų! Ką prieš šitokį “vožną” 
dalyką Bendrovė padarys?

O betgi išėjo visai kitaip, ne
gu skundikas manė. “Naujie
nų” atstovai nuvyko pas p. 
Julius Minor ir paaiškino, kad

Jamonto skundas jau yra pas j Panedėly ir utarninke — ne
teisėję Ryner, todėl pas jį, o'mokama vakarinė mokykla dėl 
ne kur kitur, turės ir byla būt norinčių tapti piliečiais, 
tyrinėjama; skundiko pastan
gos įtraukti į tą bylą naujus 4 v. ir rankdarbiai vaikams, 7 
tardymus pas naują teisėją valandą, 
prieštarauja visai teismo tvar
kai. Master in Chancery su ši-1 vaikų rankdarbių parodoj Mu
lais “Naujienų” atstovų išva-lnicipal Pier, gegužės 10—15 
džiojimais sutiko ir pareiškė,1 gali užsirašyti pas parko direk- 
kad jisai savo raginimą Bend- torių, 
rovės viršininkams panaikina. 
Ar reikės eiti pas Masterį, tai 
nutars pats teisėjas.

Tuo budu dar 
diko “manevras” 
tas.

Ketverge —pasakos vaikams,

Vaikai norintys dalyvauti

Ketverge bus metiniai gim
nastikos pratimai. Bus įleidžia
ma vien suaugusieji.

BILLY'S UNCLE

V

vienas skun- 
tapo atrem-

kad teismas

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraajo, Odos, Rectai, 
Venerinis ir Chroniikaa

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Vlolet, X-Ray 
ir Elektrą

Or. J. W. BeauM, M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

iki 9:80. Nedčlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

Bendrovė nori, 
išspręstų tuos klausimus, ku
riuos Jamontas iškėlė savo 
skunde. O skundikas, kaip ma
tyt, stengiasi, kaip įmanyda
mas, išsisukti nuo teismo spren
dimo. Užvedęs naują bylą prieš 
“Naujienas”, jisai neleido, kad 
teismas išnagrinėti jo padary
tus kaltinimus Bendrovei( nes 
tie kaltinimai yra melagingi), 
bet pasiskubino tuojaus savo 
originalĮ skundą pakeisti, “pa
taisytu ir papildytu” skundu. 
Paskui, vietoje to, kad palauk
ti, iki bus ištyrinėtas teisine 
šis naujasis jo skundas (taip 
pat tik melais ir nesąmonėmis 
paremtas), jisai du kartu mė
gino nukreipti bylą į visai ki
tas vėžes. Šitaip gali elgtis tik
tai žmogus, kuris ieško ne tie
sos, l?et tuščių priekabių.

Jeigu “Naujienų” Bendrovės 
reikalų vedėjai butų atlikę tuos 
nusikaltimus, kuriuos jiems prię 
kaišioja skundikas, tai jau se
nai jisai butų juos “suprovo- 
jęs”, nes jisai juk stengėsi 
jiems įkąsti, kuo tik galėdamas; 
ir jį rėmė šitam “garbingam” 
darbe visi atviri ir slapti “Nau
jienų” priešai (net vienas lie
tuviškas bankierius skolino 
jam pinigų bylos vedimui!). 
Bet dalykas tame, kad visi jo 
kaltinimai yra muilo burbulas, 
kuriuo galima mulkinti aklas 
bolševikiškas davatkas, 
teismą!

SANLFLUSH

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

Daugelį išgydčme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

Išegzaminavima9 ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE
505 So. State St.

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

Subatoj nuo 9 jki 6 vakare. Ne
dalioj nuo 9 iki 12 dieną.

MAGDALENA VENCIUV1ENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22 dieną, 1926, 10:30 
vai. vakare, po sunkios ligos, 
sulaukusi 67 metų amžiaus. Pa-, 
ėjo iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampolės pavieto, Iglaukos pa
rapijos, palikdama dideliame 
nuliudime savo mylimuosius vy
rą Vincentą, dvi dukteris: Oną 
Spogienę ir Petronėlę Marcin
kienę, du sūnūs: Vincentą ir 
Juozapą ir žentus Petrą ir Adol
fą.

Laidotuvės atsibus Utarnin
ke, Balandžio 27 dieną, 9 valan
dą ryte iš namų 1517 W. Gar- 
field Blvd., Tel. Prospect 1858 
j Visų šventų parapijos bažny
čią, Roselande, l()8th ir Wabash 
Avė., kur atsibus 
mišios už vėlionės 
ten bus nulydėta į Švento Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos pažį
stami ir draugai esate nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti mirusiai pas
kutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus 
ir Žentai

Kreipiame moterų atydą, kad da
bar musų laikraštyje pradėjo gar- 
sintis nauja kompanija, Hygienic, 
Products Company, išdirbinėtojai ge
rai žinomo — “Sani-Flush”.

Su Sani-Flush yra labai gerai nu
valyti kloseto bowls. Prisilaikanti 
sanitarumo žmonės labai rekomen
duoja jį.

(Skelbimas)

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

kas ant

Teisme jisai 
mažiaus, negu 
muilo.

bet ne 
iki šiol 
Zablec-

Norėjo parduot pilietiškas 
popieras

Pereito ketvirtadienio Vaka
re, pas Jurgį Sadaucką, 4118 S. 
Maplewood Avė., pribuvo du 
vyrai ir pasiūlė Amerikoniškas- 
pilietiškas popieras už $15.00. 
P-as Sadauckas manydamas, 
jog tai yra bargenas, jog per
kant už tokią sumą bus sutau
pyta daug laiko ir išvengta vi
sokių klapatų, sutiko pirkti, 
bet neturėdamas pas save^ pini
gų nuėjo pas kaimyną pasisko
linti. Sadaucko kaimynas, Pet
ras Sloka, 4100 So. Maplewood 
Avė., supratęs, kad čia yra ban
doma padarytį prigavystę, nes 
pilietiškų popigrų niekus negali 
parduoti, pašaukė policiją. Pri
gavikai supratę, kas gali išeiti, 
pabėgo.

Vienas iš prigavikų kalbėjo 
lietuviškai, o kitas laužyta an
glų kalba. —R.

Town of Lake
savaitę Davis S<f. parkoŠią 

svetainėse bus šie susirinkimai:

TU^.

OF A.

t>O 'K'OVd

u)ASH\MGTOM 
to,;

TU L HAMLET 
STYLt

gėdulingos 
sielą, o iš

MYKOLAS KOLIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Penktadienyj, Balandžio 23 die
ną, 9:30 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukęs 28 meti) amžiaus; gi
męs Naumiesčio miestelyje, 
Kauno radybos, palikdamas di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, po tėvais Tuleikaitę, sūnų 
Nikodemą, 4% metų, ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
5016 So. Wentworth Avė.

Laidotuvės įvykį Antradienį, 
Balandžio 27 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mykolo Količiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

JONAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedčlioj, Balandžio 25 dieną, 
5:15 valandą ryto, 1926 m., su
laukęs 43 metų amžiaus; gimęs 
Kauno • rėdybos, Mažeikių ap
skričio, Laižuvos parapijos, Au- 
ksudžių kaime. Amerikoje išgy
veno apie 22 metus, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, sūnų Joną 4 metų, poduk- 
rę Eleną Bell ir žentą. Lietuvoj 
brolį Franciškų, seserį Galmi- 
nienę ir draugus. Kūnas pašar
votas, randasi 2100 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 29 dieną, 1 .'OO valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas. į Tautiškas kalines.

Visi A. A. Jono Kunčiaus gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutiriį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris ir Sūnūs
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161. ___________

JUOZAS ŠATKAUSKAS
Persiskyrė hu šiuo pasauliu 

Balandžio 24 dieną, 3:00 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus; gimęs Gio- 
bauskių kaimo, Remygalos val
sčiaus, Panevėžio apskričio. 
Amerikoje išgyveno 20 metų, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Marijoną. Lietuvoj 
seni tėvai, 1 sesuo ir 3 broliai. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
12300 So. Green St., West Pull- 
man, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 28 dieną, 9:00 valandą 
ryto iš namų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Šatkausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris Marijona Šatkauskienė

MICHALINA CHEPULIENĖ — SENČIUVINAITR
Persiskyrė su šiuo pasauliu Subatoj, Balandžio 24 dieną, 

12:40 valandą ryto, 1926 m., sulaukęs 28 metų amžiaus; gimęs 
Kauno gubernijoj, Aleksandravo valsčiaus, Vidžių parapijoj, 
palikdamas dideliame nuliudime savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Petrą, dukterę Zofiją 10 metų, sūnų Petrą 8 metų, pus
seserę Zuzaną Cecienienę, švogerį Kazimierą Cicienp ir gimi
nes. Brolį Zigmontą, Lietuvoj. Kūnas pašarvotas, randasi 4458 
South Honore Street. .

Laidotuvės įvyks Trečiadieny j, Balandžio 28 dieną, 8 va
landą ryto iš.namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už včlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Michalinoj giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvekinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, Pussesere ir svogens

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 1 elefonas 
Yards 1741. _________________———
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Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 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 atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių 
naus

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Patac

abinetas 
JECKI.

DR. W.
YUSZKIEWICZ

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

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

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

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Hal&ted St.

Tel. Blvd. 4063

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

5lu.su patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estu 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų pžlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avc.
Chicago, III.

I Tel. Mfayettc 4228

Plumbing, Heating
KaiĮM? lietuvis, lietuviams Tlaaloa 

patarnauju kuogeriauatai.
I M. Yuška,

3228 W. 381 h Cbicago, UI

5lu.su
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LiemviU Rateliuose.
Mitingas dėl imigracijos 

varžymo

Parkaus-
Frank 

Fairfieldi
SIŪLYMAI KAMBARIU

Lietuviai, gelbėkit praskint 
kelia jūsų giminėms atvažiuo 
Amerikon. Dabar, kada Suvie
nytų Valstijų kongresas vėl 
svarsto imigracijos varžymo 
įstatus, yra pi-<>>»a išgauti kiek 
palengvinimų ateiviams, tame 
skaičiuje ir lietuviams. Lietu
viai privalo atsiliepti.

Tuo tikslu Chicugos Lietuviu 
Imigracijos Komitetas kviečia 
lietuvių masinį mitingų pelny
čio j. balandžio 30 d.. Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Kalbės įžymus kalličtoja 
ir bus išnešta rezoliucija prieš 
ateivybės ir ateivių varžymų, 
kuri nuo lietuvių vardo bus pa
siųsta Suvienytų Valstijų Kon
gresui.
Atsilankykite kuoskaitlingiau- 

sia. Visiems svarbu. Kviečia
(’hieagos Lietuvių 
Imigracijos Komitetas.

i
Penktadienio vakare buvo su- tikietų nusipiikti: J. 

rengta Auditorijos svetainėj kas. 1839 W. 47 St.; 
Dzimdziit priėmimo vakarėlis. Stasulis, 4405 S.
Susirinko gražus būrelis žmo- Avė.; J. A. Jokantas, 4138 Ar-
nių pasitikti Dzimdži-Drimdzi cher Ace.; Ig. Sakalas, 2414 W. 
ir pasidalinti su jais savo įspu- 47 St.; Petras Mureika, 1564 
džiais. Susirnkime, be pp. Va- N. Bobey St.; Stasys Norvilas, 
nagaičio. Dineikos ir Dikinio 
pasrodė tik-ką atvykęs iš Lie
tuvos artistas Pilka. Artistas 
Pilka buvo susirinkusijų iš
šauktus. taip sakant, pasirody
ti, ką jis gali, ką atsivežė iš 
Lietuvos. Reikia pasakyti, kad' 
jo trumpas pasirodymas sutei
kė daug skanaus juoko vakarė
lio dalyviams. Ir Dzidmdzių 
trupe buvo susirinkusiųjų iš
saukta pasirodyti-padainuoti ke
letą dainelių. Nors kai kurie 
artistai buvo pavargę po ilgos 
kelionės, be vistit'k malonėjo 
pa linksmint i-padainu<rti susirin- 
uksiems jų priimti svečiams. 
Be to, Dzimdziai pasakė (kiek
vienas) po trumpa prakallx"lč 
apie įgytus savo įspūdžius be
viešint Amerikoj, o ypač pas j 
mus, chicagiečius. Jie reiškė 
giliausio nuoširdumo amerikie
čiams už jų širdingą priėmimą 
ir vaišingumą.

Pagelbėjimui Dzimdziams su-| 
rengti vakarą I 
iš susirinkusiųjų 
Pirmininkas 
Augusi inavičius, 
Al. Misevičius; spaudos 
sijon: Lilija žilvičiutė, 
kaitė, A. Olis, Iz. įlinkis 
Rušinskas. - Vincas.

^618 S. \Vestern Avė.
—A. K. Rutkauskas, M. D.

ranesimai
itas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $10000?

Atsakymas: $100,00 ant -yk 
$6.0^ j metus per viaą 

likurj gyveninis.
ir

dole- 
cen-

RUIMAS dykai gyventi 
dabosit 5 metų mergaitę, 
chigan 0790.

REIKIA DARBININKU _ _ _ _ _ _ _
VYRŲ

PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yarda 7282 

BRJDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Pres.

Už-

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių savas
čių prie Crawford, Archer 
ir 51st St. ir Crawford ir 
55th Street.

PARDAVIMUI lunch minis ir 
iee cream parlor; randasi Lietuvių 
Auditorijoj; abelnai įplaukų į die
ną 50 dol. Turiu kitą bizni ir no
rėčiau parduoti kuogreičiausiai. 
Kaina labai prieinama. Galima pir
kti soda fountain ir fjkčerlus 
skirai.

Auditorium Tea Ruoni, 
3135 S. Halsted St. 
Tel, Boulevard 4035

ai-

PARDAVIMUI siuvama mašina, 
Singer, pigiai. 1630 \V. Monroe St.

Pardavimui 2 muro namai, 1 medžio 
4453 4451-4449 So. Wood St. 14 pa
gyvenimu. Remtos 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 HOBOVSKT 
4451 So. Wood St.

2 floras

Dainos ir muzikos 
švente

Ateinančiam sekmadieny. Lie
tuvių Auditorijoj, Vilniaus 
našlaičių naudai

Kiekvienas musij praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 

(lam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
hrio, mes greitai praleidžiame 
šj*utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar snulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po! 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno!

\ kiek jusų: 
- šimtas .uždirbtų jei laikytumėt jį.j

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

I žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

< NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

buvo išrinktas $ 190.00 -^pamislyk 
komitetas. įį|a per •>() metų?

išrinktas inž. K.
sekretorius— 

komi- 
šlapi- 
ir V.

Ar nori būti nartu Cl’i'r.got 
Lietuvių btaugijes.

STOCDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo Jštaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone l.awndalc 0114.

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, 
tų žemę. Ta proga ilgai ne-

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen, 4 pagyvenimui kambariai.

2216 W. 22n<l Street

PARSIDUODA didelis ir labai ge
ras geso pečius, tinkantis restorano 
ir hotelio bizniui. Naujienos, 1789 So. 
Halsted St.. Box 739.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Havėn, Mieli., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
llolaml furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kilus išmo
kėjimais. Standard Moulding 
812 l)ix Si. ilaymarket 4665

MORTGECIAI-PASKOLOS

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SŲTAUPYKIT 35% 

Mes pardundame visiems oi sėlio 
kainomis

Levinlhal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Divialon SU 

netoli Marshfield

/' ■ ■ ' ........... <
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

------------------ -.......................- - ‘

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Pasimatykit su manageriu 
nuo 1 iki 5 vakaro

Pėtnyčioj, .Subatoj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

PARSIDUODA saldainių ir mink
štų gėrimų ir grosernė, pigiai, arba 
mainysiu ant autoniobiliaus. Priežas
tis pardavimo, savininkas apleidžia 
miestą. Biznis geras, tarpe maišytų 
tautų ir ruimai yra prie Storo. Ren- 
dos $45.00 j mėnesj.

6802 Yale Avenue

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

HINKAMP & CO., Ine

Crawford ir Archer

Phone Lafayette 9077

REIKALINGAS virėjas. 1608 W. 
47 St.

DARBININKŲ

Darbas dienomis arba naktimis. 
Nuolat darbas.

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avenue 

Netoli 22nd SI. ir Cravvford

KAS

NAMAI-2EME
NORI GYVENTI ANT

ŠVIEŽIO ORO

gali nusipirkti % akrų 
netoli 75 St. ir Western 
5 kambarių namas, yra

Tas 
žemės, 
Avė. 
elektra, gasas, didelė barnė dėl
karvių ir vištų; čia galima lai
kyti vištas, karves ir 
Parsiduoda labai pigiai 
žu 
kti

įmokėjimu. Meldžiu 
kuogreičiausiai.

kiaules, 
su ma- 
atsišau-

TEIKIAM
$1,000 ir 

be komiso.
Lincoln

GREIT PASKOLAS
daugiau. 2’6 nuošimčio

Ix)an Association
1931 Milvvaukee Avenue

Netoli Western Avė.
AR JUMS trumpai su pinigais? 

Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

MOKYKLOS
Kitam sekmadieny, gegužės 

2 d. turėsime progos dalyvauti 
didelėje dainos ir muzikos šven
tėj, kurios programas žada būti 
vienas šauniausių ir gražiau
sių visoj Chicagoj. Tą šventę 
rengia Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas su pagalba skaitlingų 
vietinių organizacijų, 
siems mėgiamų musų 
kų ir muzikų tapo 
dar keletas žymių 
žvaigždžių, kurios 
pasirodys pas
kitur jau užkariavo 
vietą.

Garsus švedų vyrų choras 
dalyvaus toj šventėj ir išpildys 
vadovaujamą programa dali. 
Apie to choro išlavinimą ir ga
bumus galime spręsti iš to, kad 
jis pereituose metuose važinė
damas po didžiuosius Europos 
miestus turėjo nepaprastą pasi
sekimą ir keletą kartu dainavo 
karališkuose koncertuose Stock- 
holme.

Dzimdzi Drimdzi Chicugo.s Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašei pus yra viena iš di- 

, < džiausią pašelpus draugijų Chica- 
Visas ilgas metas praslinko goje. į šitą Draugiją priklauso —_ . I - - - • . ~nuo to laiko, kaip garsus Dzim-, yird 500 vyrų ir moterų. Draugijos, 

. . r . * I turtas siekia $11,000.. Draugijoje

Be vi- 
daininin- 
pakviesta 

svetimų
pirmą syk 

lietuvius, nors 
pirmąją

dzi artistai linksmino mus po.yra 8 pašclpos skyriai ligoje:“’$6, 
visą Chicagą ir jos apylinkes. <10, $n» savaitėje. Sergantiems na- 

;. . ... .’riams paselpa ishiokaina gyvenan-ls tiesų mes jų pasiilgome. Bet |jcn)S j,j|e (|ajyįe Suvienytų Valsti- 
štai maloni žinia. pasklido, kad, JU Amerikos. Nariais gali patapti 

, • , . , „ vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-idzimdzi vėl atvyko pas mus ir amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š.
trečiadienio vakare bal. 28 d., Į m. yra priimamos ir čielos drau- 

1 gystėą bei kliubai, kurie yra čar- 
. ( .J pašelpiniai. I

Reikia pri- (gystėms ir pašelpiniams kliubams 
tn fnkt-i kad su >'r“ Pro#u prisiilėti prie Chicagos! tą takią, kau *u(tieluvil. Draugijos-apie sąlygas 
randasi Lietuvos prisidėjimo malonėkite kreiptis 
Ihamos artistas l,rie . Ulicagos Liętuvių Draugijos 

i pirmininko — Julius Mickevičius, 
kuris pirmą kar- 3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 

.................... 19663.
| Pavieniai naiiai —vyrui ir mo- . ... . . .. . ... r.
galite paduoti prašinu) prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
--1 - j vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi- 

1 neškite su savim savo kontraktą. Ofi- 
‘ sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie SI., Suite 405 

Franklin 4431

REIKALINGAS darbininkas su
prantantis visokį darbą, prie namų. 
Mokestis pagal sutartį. Valgis ir 
guolis ant vietos.

7044 Archer Avė.

REIKALINGAS pirmarankis poke
rius. 1208 E. 93rd Street.

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St. 
Yards 6894.

BAGDONAS BROS. RAKANDAI

Antra svetima žvaigždė bus 
V. Barstovas, pagarsėjęs rusų 
dainininkas, kardinolo katedros 
solistas.

Lietuvių Auditorijoje Įvyksta jų (Įsiimti kaipo 
pirmas spektaklis. — •-
minti dar ir 
jais taip pat 
Valstybinas 
Stasys Pilka, 
tą pasirodys prieš chicagiečius.!.
Tiiigi dzimdziai su mumis. Su- terįs ’ norinti”Jšt’oti j šitą Draugiją 
eikim visi seredoj į Auditoriją 
jais pasigerėti ir pasilinksmin-
i. Jie duos mums visai naują ‘ 
irogramą. Ne pro šalį bus 
ums priminti, kad art. Dinei
ka turi prirengęs ką tai įdo
maus. Dikinis ir neatsiliko. 
Art. Pilka rengiasi patiekti ko- 
<į lai siurprizą. Na, o ką kal
bėti apie Vanagaitį: pas jį vi- 
soumet yra kas nors naujo. 
Taigi visi dzimdziu eisim sutik
ti. D. M.

Drau- MOVING, EXPRESSING & COAL

Tel

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance bandllng .

Tųr’mc daug metų patyrimų.
.1238 So. Halsted St.

. res. Yds 3408—Blvd. 7687 office

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršini- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

PARDAVIMUI pigiai 3 šmotų mo
liai r parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis valgomo kambario setas, kaurai, 
liampos ir t. t. Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Monticello Avė., 2 
blokai į šiaurę nuo Lavvrence.

PARŠIIH’O1)~ 3 ’kambarių"fron- 
linis, valgomų ii' miegamo kamba
rių setus; rakandai gerum stovyje. 
Turi būti parduoti iki 1 gegužės, 
todėl leisiu pigiai.

1704 N. Lome) Avė.
Tel. Lafayette 1967

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po. 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga-' 
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun-j 
galoxv ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingą darbą, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contraetor 

6551 S. Fnincisco Avė.
Tel. Rcpublic 8761

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 Sis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI

AUTOMOBILIAI

Kviesdamas kitų tautų gar
senybes 
Komitetas 
jų, kurie 
žavi mus.

Artisto Babravičiaus 
koncertas

sudainuos 
užtekanti 

daili

Vilniaus Vadavimo 
neužmiršo ir savų- 

irgi nepaprastai su- 
Ateinančiam sekma

dieny pirmą sykį 
lietuviškas dainas 
musų žvaigždė, jauna, 
dainininkė O.
Kitos dvi: p. S. Krasauckienė' 
ir jos kvintetas ir p. 0. Biežienė 
yra 'visiems gerai žinomos ir 
ko daugiau jas girdim, tuo la
biau pamėgstam. 
dalyvius parašysiu

Taigi gegužės 2 
tikrą meno šventę, 
širdžiai kviečiami

vėliau.
d. turėsime 

į kurią nuo- 
atsilankyti.

—Komitetas.

7 eatras- 
Muzika

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
MANO vyras Antanas žukauskis 

balandžio 14 d, 1926 m. prasišalino 
ir paliko mane su 4 mažais vaikais 
dideliame nuliudime ir varge. Ste
lių, duktė, niekaip negali užmiršti 
savo tėvelio ir bevergdama taip 
nusilpnėjo, kad mažai begali vaikš
čioti. Busiu priversta atiduoti į li- 
gonbutį. Mielas Antanai, sugrįžk, 
nuramink vaikučius. Viskas bus 
gerai. Jeigu nemanai grįžti, tai 
nors laišką parašyk. Vaikams bus 
daug ramiau. —Tavo Žmona.

(CzichinskieKO), kuri.s, 1H9K rn. ><yve- 
no Chicago, III. Labai svarbus rei
kalas. Kas žino apie ji, gyvą ar mi
rusį, malonėkit pranešti. Ari 
lai atsišaukia pas

Rev. S. MASLOWSKI 
, 1027 7th Avenue

Mihvaukee, Wis.

IŠRENUAVUJIMUI

pats

ItENDON ofisas, gera vieta dėl 
gydytojo. 2038 S. Halsted St.

RENDAI 5 ir 6 kambariai. 22 ir 
24 dolerius į mėnesį, 3119 South 
Morgan St. •

liENDAI štoras, geras visokiam 
bizniui, cementuotas skiepas, biz- 
niava vieta. 2834 So. Union Avė. 
Savininkas 840 W. 33 St.

PARENDAVOJIMUI 4 kambariai.
1908 So. Halšted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
. Grosernių, Bu- 

Černių, Delikate- 
'y ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

EfC^^specialuinas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

STANLEY MANKUS SIUVĖJAS
Tinkamai apsirėdęs visuomet jau

ties drąsesnis ir kitiems atrodai 
pasitikintis, kuris mus veda prie 
laimės. Mes padarom drapanas iš 
geriausių importuotų Ir naminių 
materijų, pritaikindami . pagal jūsų 
išaugimo. Siutai $85 ir aukščiau.
Goddard Bldg,, 27 E. Monroe St.

Tel. Central 4615

ŠIUOMI PRANEŠAM \ Chicugos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

Studebakers

gaunam ant mainų, 
kada, o mes piibu-

AUTO SALES

D.

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

REIKIA DARBJNĮNKJ
VYRŲ ir MOTERŲ

OGf)EN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockvvell 4994

Brangiai mokame senus nei fin
alinis karus.

KEIKIA darbininko vyro arba PARDAVIMUI automobiliai Chrys-
- - 1 ler 1925, Roddster, Ford 1924,

Coupe $200, Fordas sedan 1925 
$250. Apart šių turiu daug visokių 
modelių dėl pasirinkimo. 

2039 W. 22nd St.
Tel. Canal 2469

moteries į restaurantų abelnain 
darbui. 1540 S. Indiana Avė. Calu- 
met 1277.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų par
davinėtojų prie siutų. Nuolat dar
bas. 1303 So. Halsted St.

NEPAPRASTAS bargenas Cleve- 
land automobilio 31, pilnai įreng
tas, pirmos rųšies stovyje. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

Lawn Manor Motor Sales, 
6349 S. Kedzie Avė.

Lawndale 1400

ji

REIKIA jaunos mergaitės pagel- 
bininkės mano motinai, labai leng
vas darbas, pašaukite Prospect 
3609. PARDAVIMUI

EKSTRA FARMŲ BARGENAS ' 
80 AKRŲ, 35 dirbamos, likusi 

miškas ir ganyklos, 16 galvijų, po
ra arklių, 4 kiaulės, 73 vištos, ne
toli miestuko, stoties, mokyklos, 
parduosiu per pusę pigiau, už 
$3000, be šlako už $1600. Turiu 
parduoti iki gegužės 1, nes turiu 
dvi farinas. Atsišaukit greitai

J. MIKUČIONAS, 
Bos 34. Irons, Mich.

GERA VIETA DEL ROAD HOUSE 
Frontas prieina prie Lincoln 

lio, 470y 470, apaugusi gražiais 
tižiais, 9 kambarių moderniškas 
m a s.

kė
ni e- 
na-

vie-VIŠTŲ farma, 4 akrai, yra 
tos dėl laikymo 4000 vištų, geras 
namas ir gera transportacija.

Mes turime pilną pasirinkimą 
farmų Fox River Valley. Jeigu jus 
žingeidaujate, tai rašykite dėl nu
rodymų. P. W. Adrick Realty, 7 
East State St. Geneva, III. Phone 
Geneva 673.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas. 5545 
S. Laflin St.. 2—6 ir 1—4 kamba
rių, lotas 50yl25, karštu vande
niu šildomas, 2 karų garažas, kui
nu $17.500. iiMunku $195 i tnCnesj, 
llluinysill j numų 5»i<l<-_ W.A. Misiūra, 5246 Fullerton Avė.

Capital 0620.

2 GYVENIMŲ medinis namas, po 
4 kambarius flatai, yra elektra, pe
čium šildomas, prie Shields Avė., 
netoli 48 St., kaina tik $3500, 
$1500 įmokėti.

J. E. SANDNER, 
206 W. Garfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

apie

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

Illinois Phimbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išniekinimas 
rengs jums darbą arba patys

va- 
kol 

pri- 
... , .. ga

lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit 

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

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’

Malonu visuomenei pareikšti, 
kad antrasis artisto Babravi
čiaus koncertas jau visu atsidė
jimu rengiamas. Musų inteli- 
srentai. verteivos, amatninkai. 
agentai ir daĄį.x> žmones, ---- visi

laukia gegužės 9 dienos, nes tą 
dieną musų “dainos dievaitis” 

Juozas Babravičius — su sa
vo stebuklingomis dainomis vi
sus pavaišins.

Daugelis negali išskirti spal
vos, o gerai mato, — • sakome, 
turi geras akis. Yra žmonių 
kurie gerai girdi, bet jiems 
švelniausios, jausmingiausios 
dainos, it neregiui spalvos, sie
los gėrėjimosi nesužadina.

Pavydėtino atsižymėjimo at
siekusiam musų artistui Babra
vičiui, musų “kritikų” kritikos 
'nekenks, bet tiems, kurie gali 
artisto Babravičiaus ištobulin
to balso dainų pasiklausyti, o 

' negirdėsi, ne vien gėda, kad įžy-
----- Imiausiojo’ giesmininko negirdė- 

DZIMRZI-DRIMDZI CHICAGOJ jo, bet ir skriauda, kad progo- 
----------- Į mis nesinaudojo, kurios žmo- 

Dzimdzi-Drirnzdi vėl su mu- gaus vaizduotę tobulina, jaus- 
mis, chicagiečiais. Jie paskuti- mus švelnina -— kultūriną. ’ 
nį kartą susibūrę atvyko iš ry-1 šiup tarpu garbingojo artis
tų aplankyti mus, chicagiečius, to Babravičiaus koncertas įvyks 
ir pasakyti savo paskutinį su-1 Lietuvių 
diev, nes jie neužilgo apleis į 9 dieną, *».
ne tik Chicagą, o ir Ameriką ir sibaigus bus šokiai 
vyks savo tėvynėn Lietuvon, nakčio.
Paskutinį sudiev jie mums tars šimtai .žymių lietuvių apsiė- 
savo vakare, kuris įvyks tre- mė gerb. artisto Babravičiaus 
čiadienyj, balandžio 28 d., Lie- koncerto tikietus pardavinėti, 
tuvių Auditorijoj, aut Bridge- Visų nei įvardinti negaliu, štai 
porto. bent keli, pas kuriuos galima

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ

Auditorijoj, gegužės 
vakare. Koncertui už- 

i iki vidur-

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino, patogioj / vietoj, arti 
gatvekarių, yra gerai užliakomas. 
Vaikų mažų nėra; galima matyti 
vakare ant 2 lubų.

6614 S. Artesian Avė.
Tel. Hemlock 3579

RUIMAI rendai vyrams 
ženotai porai. Gera vieta 
venimui, kambarys švariai 
laikoma.

i S. STOSKOS 
Laikrodininkas

3143 So, Halsted St.

ar 
gy- 
už-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA JUMS PINIGŲ?
Dalinant laikui saiesmenų reikia 

greitam pardavinėjimui lengvais iš
mokėjimais pasirinkimui South 
West Side biznio arba rezidencijų 
lotų. '

Pasimatykit su manageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

Pėtnyčioj, subatoj, nedėlioj 
panedėly

HINKAMP & CO., Ine. 
Crawford ir Archer

Phone Lafayette 0077

UŽ $100 nupirksitę mano beveik 
naują grojiklį pianų, su benčlumi ir 
roleliais, kabinetas, $25 cash 
$10 j mėnesį.

JOSEPH MATERLING 
2332 W. Madison St.

1 floras

ir po

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, vartotas tiktai bis- 
k|. $100, prie to roleliai ir benčius.

Kreipkitės:
0512 So. Halsted St. 

Ist Floor.
Mr. Kaluvaitis

arba

REIKALINGAS žrtiogus dirbti ant 
farmos. Turi suprasti visą darbą. 
Geram žmogui geras užmokestis,

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO., 

3352 So. Halsted St.
Boulevard 9641

PARSIDUODA fixtures, skielos 
Ice Boxai,» cigarų keisai, kendžių 
keisai, šėpa, naujos lentynos, boxai, 
benčius. Viskas kaip nauja už $100. 
Nupirkęs turės atsiimti. Gera pro
ga ir pigiai.

S. Adomaitis 
3740 S. Halsted St.

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

Parke parsiduoda 
išdirbtas biznis. Ne

BRIGHTON 
valgykla, gerai 
ša gerų pelną. 3955 Archer Avė,

Praktiškos Automobilių
■ Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių nie- 
| chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 

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

t dar geresnis.
llinnAmic it* vukurnia lrlpfiAQ 

nias’Yies reikia pinigų, 6328 Albany Į FEDERAL AUTO ENGINEERING 
Avė. Hemlock 1461.

PARDAVIMUI naujos mados me
dine cottagc, $4500, gera transpor-iliuv Mp'vtjvrvi Įgilti 11 m

tacija, 5522 Justice si. John Wendt r?ngę pradėti.
& Co., 7844 S. Bucine. Vinc. 5843.

BARGENAS
Pardavimui per savininką ir sta

tytoją, 4 fialų po 5 kambarius na-

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis) 
namas, 4 flatai ir krautuvė, garu. 
šildomas, $18,000. Geras bargenas. I 
R. Wendt, 3627 S. Halsted St.

6215 SO. MARSHFIELD AVĖ. 2 
flatų mūrinis, 5—6 kambarių, 2 
furnas, 1 karo garažas, $9500, grei
tam pardavimui, per sav.ininką. 
Veikit greit.

$500 CASH, naujas moderniškas 
5 kambarių bungalovv, 
porčiai, Eberhart Avė. 
Hurrison 4064.

stikliniai 
Savininkas

PARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių fintai, 1-5 kambarių fla- 
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti bizni, par 
duosiu labai pigiai. JOHN SOBO- 
LEWSK1, 8701 Houston Avė., Phone 
So. Chicago 7778.

1507 Weat Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

kleso.se

