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Nori imti nagan Anti 
Saloon lygą

Stebuklingas Maskviškės 
Pravdos praregėjimas

Bolševikų leih-organas jau sa
ko, kad komunistai turį pa
liauti “hosavę” sąjungoms

Britai siunčia Amerikon 
darbininkų misiją

Komunistai turį paliauti * bo-
savę sąjungoms, salto Pravda

Reikalauja ištirti Anti-Sa- Anglai siunčia Amerikon 
' loon lygos darbuotę darbininkų misiją

Kongresmanas kaltina prohi- Nori ištirti darbo sąlygas A- 
bicininkų organizaciją dėl su
ktybių ir prigavysčių *

merikoj; misiją finansuoją 
l/ondono Daily Mail

\VASIIINGTONAS, vas. 14. LONDONAS, vas... ................ ----------------------------------- — —- .- ------ .
Kongresmanas Fred A. BriJ- Į Neužilgio išplauks į Jungtines 

ten (rep., III.) vakar įnešė at- j Valstijas Anglijos 
stovų butan rezoliuciją, kuria misija, susidedanti 
jis reikalatija, kad kongresas įvairios profesijos 
ištirtų žinomos “prohibicinin- sąjungų (trade 
kų” organizacijos, vadinamos Misijos i

BERLINAS, vas. 14. (F).— 
Nuolatos didėjąs Rusijos dar
bininkų nepasitenkinimas savo 
komunistiniais “bosais” sąjun
gose (unijose), pasireiškęs vi
soj eilėj “neteisėtų” streikų ir 
demonstracijų, privertė paga
liau komunistų vadus arčiau 
pasižurėti į to nepasitenkina
mo priežastis ir ieškoti būdų 
reikalui pataisyti.
z Labai charakteringas yra 
tuo dalyku vyriausiojo rusų ko
munistų partijos organo, Mask
vos Pravdos, atsiliepimas. Iš
nagrinėjęs padėtį, bolševikų 
leib-organas prieina prie šito
kio išvado:

“Senai jau laikas paliauti 
vartojus tų smurto metodų, ku
rių pagalba komunistes “ja- 
čeikos” (branduoliai) viešpa
tauja rusų darbininkų sąjun
goms. Sąjungos turi tarnauti 
savo narių reikalams, bet nega
lima jų narių paversti komunis
tinių “je.čeikų” žaislu. Reikia 

pravesti darbininkų

darbininkų 
iš šešių 

profesinių 
i union) narių, 

uždavinys bus susipa- pagaliau 
Anti-Saloon League, darbuotę, ^ihti su Amerikos metodais ir sąjungose teisingus vh ši ninku

Savo rezoliucijoj kongresma- patirti, kodėl Amerikos darbi* rinkimus, keikia galų gale, 
nas Britten apkaltina Anti-’ninkai uždirba 20 nuoš. dau- kad sąjungų viršininkai butų 
Saloon lygą dėl jos nešvarių giau, ne kad prieš 
politinių darbų, dėl padengimo tarpu kai Anglijos darbininkai narius, o ne prieš tuos, ku- 

jrie juos padarė viršininkais 
Londono prieš sąjungos narių norą. Rei-

Reikia galų gale, 
dau- kad sąjungų viršininkai butų 

kara, tuo atsakomingi prieš savo sajun-

politinės kampanijos išlaidų gauna 10 nuoš. mažiau, 
buvusio Minnesotos kongresma-| Misiją'finansuoja
no Volsteado, paskilbusio pro- laikraštis Daily Mail, padengda- kia taipjau sumažinti milžiniš- 
hibicijos įstatymo [Volsteado mas visas išlaidas, mokėdamas;kas .sąjungos mašinos išlaidas, 
akto] pagamintojo; dėl mokei i- nariams pilną jų savaitinę algą Tas būtinai reikia išdaryti dėl 
mo iki šiol algų asmenims, ui- 
imantiems 
vietas, kaip 
sas valstijos 
smo teisėjui 
valstijos generaliam 
rui Griffithui.

Kongresmanas Britten sako, savaites.
kad visa kalbamos lygos isto- biausius Amerikos 
rija buvus vieni tik neteisėtu-Į centrus — New Yorką, Bosto- 
mai suktybės, apgavystės, na, Philadelphiją, Buffalo, 
eikvojimas milžiniškų sumų pi- Schenectady, Detroitą, Cleve- 
nigų rinkiniams 
taipjau tam 
žmonėms laikyti 
ir didžiumoj valstijų legislatu- 
rų prieškambariuose pasimaty
mams su senatoriais ir atsto
vais. Anti-Saloon lyga ir jos

• organizacijos atskirose valstijo
se esą surinkusios ir išleidu
sios baisybes pinigų, tečiau nė‘Į^*vno sindikato direktoriai 
iš kurių šaltinių jos tiios pini-1 
gus sėmė, ne kaip ir kur išlei- Į 
do, niekados nebuvo paskelbta,1 
kad visuomenė než‘. etų.

aukštas valdžios 
pavyzdžiui K/.n- 
aukščiausiojo tei- 
Hopkinsui ir tos 

prokuro-

ii kiekvienam skirdamas po'to, kad dėl didelių ' sąjungos 
100 dolerių rūbams ir .po 15' viršininkų išlaidų plačiosios 
dolerių šiaip išlaidoms. Be to darbininkų masės daro įtarimų, 
kiekvienas gauna $5,000 ap- būtent, kad tais pinigais naudo- 
draudos polisą kelionės laikui, jas jų .komunistiniai Vadai.”

Misijos kelionė po Ameriką1 Atėjęs jau laikas, sako 
sutruks apie penkias ar šešias • t°l*au Pravda, įsiviešpatavu- 

Ji atlankys -svar-(siai niusM sąjungose įsakymo ir 
pramonės ' P1 ‘sakymo dvasiai padaryti 

Ras, o įvesti draugiškumo 
draugingų santykių dvasia.Philadelphiją,

Detroitą 
kontroliuoti, landą, Pittsburghą, Chicagą ir 

tikriems savo k.
Washingtone u

Sovietai ima nagan savo 
vaidininkus

toms puotoms išeikvoję 
lionus valdžios pinigų.

gir- 
mi-

VVASIHNGTONAS, vas.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

BAKU, Kaukazija, vas. 14.— 
j Į teismo rankas čia tapo ati
duoti keliolika Azerbeidžano SO

LI, vietų vyno sindikato valdinin- 
— Atstovų butas vakar priėmė kų, kaltinamų dėl išeikvojimo
bilių, kuriuo skiriama upėms ir milionų dolerių valstybės pini- 
uostams 50 milionų dolerių. gų savo gilioms puotoms, pik- 
„ „jnikams ir kitokiems pasilįnkę-

w - mįnjmams

Prokuratūra sako, kad kalti- 
įsitaisę puoš

nius šaldomuosius kambarius, 
kur valdininkai galėtų atsivė
dinti nuo karščio, arba nuo 

Naujienos pagelbės jums, perdidelio nusigėrimo. Proku- 
Desėtkai tūkstančių Naujienų Toras sako taipjau, kad kalti- 
skaitytojų ieško bargenų Nau- namieji vieno buvusio kunigai- 
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

kščio dvarą netoli Baku, 
pavertę rezortu išimtinai 
sindikato direktoriams.-

buvo 
vyno

Šeimynoj?, tragedija

ga-
ir

skelbimų kai. 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Kąuno “Lietuvos 
Žinios” vėl kon

fiskuotos

Kaunas, sausio 81. [L. ž.] 
— Vakar laikraščiui “Liet. Zi- 
niorps*’ (No. 23) tik iš spaudos 
išėjus prisistatė policija ir su
ėmusi išgabeno visą “Lietuvos 
žinių” laidą. Konfiskacija pada
ryta Kauno miesto ir apskrities 
viršininko nutarimu už antrąjį 
straipsnį “Naujakuriai ir užsie
nio paskolą. Pasaka apie gyvą 
zuikį arba pono Ambrozaičio 
disertacija demagogo laipsniui 
gauti”.

Penki šeimynos nariai 
žuvo ugny

LADYSMITH,, Wis„. vas. 14. 
— šeštadienio naktį kilęs gais
ras sunaikino piliečio Frank 
Bell gyvenamus medinius na
mus. Gaisrui kilus visi namiš
kiai miegojo, ir penki Bellų 
vaikai žuvo ugny, Tėvhs ir mo
tina su kitais trimis vaikais dar 
suskubo, langą išmušę, iššokti 
laukan, bet ir jie visi skaudžiai 
apdegę.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kortos kešenėj išgelbė
jo nuo kulipkosxKAUNAS., [Lž]. Netoli 

Žagarės miestelio rastas nušau
tas vietos ūkininkas Šengunas. 
Jo žmona iškėlė triukšmą, kad 
esą jį plėšikai nušovę ir apiplė
šę. Tardymas parodė, kad šen
gunas patsai nusižudė, nes jo 
žmona atėmė iš jo pinigus ir 
įvairius- daiktus ir ketino pa
bėgti užsienin su kitu, šengu-1 pataikė į kortų kaladę kešenėj 
nienė perduota teismui. ir įstrigo, nepramušdama.

NEW YORKAS, Vas. 14. — 
Kortų kaladė viršutinėj vestės 
kešenėj vakar išgelbėjo vieno 
Girolamo Fomatore, iš Long 
Islando, gyvastį. Kai areštuoja
mas Fomatorė bandė ištrukti, 
policininkas šovė jį, bet kulipka

Į Pacific and Atlantic 1'hotVj

\Villard L. Beaulač, jauniau 
sįas Amerikos konsulas. Jis ei
ną konsulo pareigas Afrikoj ir 
turi tik 24 metus.

Turkų-Rusy karo sutartis 
patvirtinta

LONDONAS, vas. 14. —Tur
kijos krašto seimas Angoroj 
patvirtino padarytą tarp Turki- 
jos ir sovietų Rusijos karo su
tartį. Einant ta sutartim, abi
dvi valstybės pasižada 
antros nepulti, 
dviejų įsiveltų karan su 
kita valstybe, antroji turi pasi
likti neitralė. Nė viena jų-Į 
dviejų neturi dėtis bet kurion 
politinėm ekonominėn ar finan- 
sinėn sąjungon su kitomis val
stybėmis prieš Turkiją ai Ru- 

1 siją.

Aplink Lietuvos Latvijos 
ekonomines derybas

Persija atmetė sutartį su 
• sovietų Rusija

Chuliganai Panevėžy, su
mušė D-rą Domaševičių

KAUNAS, s. 19. [Lž]. — 
Žinia apie tai, kad drauge su 
latvių ekonomine delegacija .į 
Kauną atvažiuos jos nuolatinis 
pirmininkas K. Ulmanis, kurs 
dabar yr^ ministeris pirminih-

Parlamentas sako, kad bolše
vikai patys nepildą padary
tos sutarties sąlygų

TEHERANAS, Persija, vas. 
------  ................ ......... 14. Persijos medžlis (papla
kus, sutikta Kaune labai balau ’mentas) atmetė valdžios pro- 
kiai. Nurodoma, kad šis faktas jektą persų žvejybos koncesijas 
Įrodo, latvių didelį susidomėji
mą' laukiumohiis derybomis, l ai 
dar patvirtina gaunamos žinios, 
kad latviai esą nusistatę pakei
ti savo ligšiolinę taktiką dery

bose su Lietuva, Uitont, staty
ti jas netibsioginėn priklauso? 
mybėn nuo ' d ; rybų išdavų su 
Estija. Deryboms su estais 
komplikuojantis, latviai nori ,iš 
pradžių sutvarkyti ekonomi
nius santykius su Lietuva.

K.' Ulmanio atvažiavimas tei
kia deryboms ir kai kurio poli
tinio pobūdžio, nes galimas dai
ktas, kad prie progos bus palie
sti ir politiniai abiejų kraštų 
santykiai. '

Tenka patirti, kad Lietuvos 
delegacija būtinai reikalausian
ti įleisti musų žemės ūkio dir
binius Latvijon be muito. Kai- 
ųo kompensencija latviams bus 
pasiūlytas stipriai numažintas 
nfuitas visai eilei pramonės dir
binių. '1'ačiau šn dėsni labi ~ 
paliečia musų pačių pramonę. 
Taip pat ir Latvijoj girdėti bal
sų prieš Lietuvos 
gaminių 
rirtkbj. 
prieiti 
tarimo nebus lengva. Pasitari
mas užtruksiąs apie lO dienų.

Kaspijos jūrėse atiduoti vienai 
rusų kompanijai.

Valdžios atstovas 
kad pastarojoj Persijos 
ty su sovietų Rusija esą 
tyta, koncesijas atiduoti 
jai, bet opozicijos nariai 
mente atsakė, kad,sovietai ne- 
pildę daugelio tos sutarties są
lygų, o todėl ir jie nematą prie
žasties, kodėl Persija turėtų 
daugiau jų paboti, ne kdd Ru
sija.

nurodė, 
siftar- 
numa- 
Rusi- 
parla-

“Panevėžio Balsas” praneša;
Sausio 23 d., apie 12 vai. nak

ties daktaras Domaševičius grį
žo namo. Netoli namų daktarą 
patiko du inteligentiški žmonės. 
Praėjus daktarui pro juos, už
puolikai kažin kokiu įrankiu kir
to d-rui Domaševičiui į galvą. 
Daktaras sugriuvo. Užpuolikai 
ir sugriuvusį daktarą daužė. 
Pradėjus daktarui šaukti, už
puolikai pabėgo ir ligšiol ne-u- 
sekti.

žemės ūkio 
įsiviešpatavimą jos 

Tokiomis sąlygomis 
prie patenkinamo susi-

Voviečiy laivas paskendo; 
įgula'išgelbėta ..

PORTLAND, Maine, vas. 14. 
— Atplaukęs čia olandų garlai
vis Drieberganviena;

Jei viena jų- lv’s Driebergan praneša, kad 
kurja Ijūrėse, apie 1,380 mylių į ry

tus nuo Cape Rače, praeitą 
penktadienį paskendo vokiečių 
garlaivis ;Apis, bet visi jo įgu
los žmonės, skaičium dvide
šimt ketui i, ’bUs^ garlaivio 
Driebergan išgelbėti.

Kuro riaušės New Yor-
• ke; daug sužeistu

NEW YORKAS, vas. 14. —

“Lietuvos Ūkininkas” 
išteisintas

KAUNAS, sausio 30. [L. ž.] 
— Sausio 28 d., Apygardos Tei-

šimtai vyrų, moterų ir vaikų I smas svarstė apeliacijos tvarko- 
vakar puolė Consolidated Gaš’.ie “Lietuvos Ūkininko” redak- 
kompanijos kokso sandėlius bylą, kuri buvo iškelta už 
ties 1-ma Avė. ir 110, norėda-jPatalpintą 1922 m. “Liet. Ukin”. 
mi smurtu pasiimti' kuro nuolNr. 38 straipsnį ‘.‘Lietuviški fa- 
šalčio apsiginti. Buvo pašaukta 
policija riaušėms malšinti, ir 
jas malšinant daug žmonių, ne
išskiriant moterų ir vaikų, bu
vo sužeista. v

fNr. 38 straipsnį “ 
rizėjai”.

Apygardos teismas, peržiūrė
jęs bylą, rado “Liet. Uk.” re
daktorę nekaltą.

Plėšikai pašovė ir api
plėšė lietuvi

Smarkios audros Paci- 
fiko pajūriu

LOS ANGELES, Gal., vas.
Praeitą šeštadienį keturi plė- 14. — Per pastaras kelias die- 

šikai pašovė ir apiplėšė Antaną pas Pacifiko pajūrio siautė ne- 
Jončą, 64 metų, gyv. 722 VVest paprastai smarkios audros, pa- 
17th st. Banditai atėmė iš jo įdariusios daug Žalos. Audią 
dplerius. lydėjo smarkus lietbs, kurs už

tvindė žemesnes vietas, paga
dino kelius ir išplovė vietomis 
geležinkelius. Įsismarkavusios 
j Orių bangos kai kur išdraskė 
laivų prieplaukas ir tiltus, taip
jau keletą laivų išmetė kran
tai!. žuvo ir kėlėjas žmonių.

ORSSj
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro spėjikas šiai dienai pra
našauja:

Didžiumoj gražu, bet šalčiau; 
stiprokas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 35° F.

‘ šiandie saule teka 6:48, lei
džiasi 5:20 valandą.

Žmonai mirus nebeno
rėjo gyventi

DUBUQUE, la., vas. 14. — 
Susikrimtęs dėl savo žmonos 
mirties, kurią 'jis ką tik buvo 
palaidojęs, sugrįžęs iš kapinių 
namo nusišovė vietos pilietis 

Joseph Wilman, 60 metų/

Chuliganai buvę Kauno
♦ “eksportas”

Del D-ro Domaševičiaus su
mušimo Pahevežy, Kauno “L. 
žinios” sako:

Sausio 23 d., pusiaunakčiu 
kok<e tai chuliganai buvo’užpuo- 
lę Panevėžy gatvėj seną visuo
menės daVbuotoją dr. A. Doma
ševičių ir padarė Jam galvoj 
apie 10 žaizdų. Mušeikos buvo 
gerai “inteligentiškai” apsirėdę 
.vyrukai. Dabar Panevėžy kalba, 
kad tie v/rukai buvo atkeliavę 
iš Kauno ir, savo “didvyrišką” 
darbą atlikę, naktiniu traukiniu 
tuoj išvažiavo atgal. Musų ga- 

' na skaitlingai policijai vertėtų 
tokius chuliganus susekti. Tie- 

jSa, Panevėžio krmiinalė policija, 
milžiniška balsu I telefonu kviečiama d-ro Didžiu- *• « • 1 • 1 > -X w

Auštralijos darbo partija 
šalina komunistus

Priimta rezoliucija, kad darbo 
partijos nariai neturėtų nie* 
ko bendra su maskviečiais

MELBURNAS, k /Vustralija, 
vas. 14. — Australijos darbo 
partijos suvažiavimas pašalino 
iš konvencijos visus komunistų 
delegatus.

Konvencija i______„ t
dauguma, priėmė rezoliuciją, J*0’ P° Pu°l'mo ant dr. Domaše- 
kuria reikalaujama, kdd kiek- vičiaus, tuojau pradėti tardy- 
vienas darbo partijos narys pa- ni<l» nesiskubinu. Reikia dar pri
sirašytų prižadėjimą, kad jis dėti, kad dr. Domaševičius bu- 
nebeturės nieko bendra su ko-i™ prašęs valdžios leisti jam re- 
munistais.

Konvencija taipjau 
sumanymą išplėsti 
banko jėgas taip, kad visuome- nedrįsta pas ligonius vaikščio- 
nė pagaliau galėtų krašto bari- ti.
kų dalykus paimti ^ilnon savoj  
kontrolėm

■įvotverj apsigynimui laikyti, bet 
priėmė leidimo negavo. Panevėžio kai 

valstybės kurie gydytojai dabar naktimis

Aeroplanui nukritus 
trys asmens užsimušė
AMARILLO, Texas, vas. 14.

I Pasikėsymo nužudyt Is
panijos diktatorių 

,nebuvę (
LONDONAS, vas, 14. — Is- 

— Vakar, nukritus aeroplanui, • panijos ambasadorius Londone 
užsimušė jo pilotas Walker L/S- < skelbia, kad šiandie jis gavęs iš 
tęs, iš Tulsa, Okla., ir du jo savo vyriausybės Madride tele- 
pasažieriai, Tom Nelson 
Claire Crawford, abudu 
Amąrillo,

,r;gramą, kuria praneša, kad gir- 
iš dai apie pasikėsymuą nužudyti 

premjerą Primo de Rivcrą ne- 
Turį jokio pamato. .Premjeras 

' dabar esąs Malagoj.
[Telegrama iš Francijos-Is- 

panijos* sienos Paryžiaus Jour- 
! ual’ui praeitą trečiadienį skel

bė, kad iš Barcelonos gauta pa
tvirtinimas pranešimų, joge! 
besilankant andais de Ri venai 
Barcelonoj, buvę padaryta keli 
pasikosymai jį nužudyti.]

600 
ka-

600 angliakasių Ohio 
metė darbą

P0WHATAN, Ohio, vas.
Vakar čia sustreikavo 

Powhatan Mine kompanijos
sykių darbininkų, atsisakydami 
dirbti dėl to, • kad' kompanija, 
mokėdama algas, i ;vc čekius, 
ažuot mokėjus grynais pinigais.

Garantija
Greitumas
Pigumas

‘Per Naujienas siunčiami pinigai Lie- 
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigjai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui i banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis. - * .

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 

% miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.



KORESPONDENCIJOS
Užbaiki! Savo

Jėškojimą NAUKONC
dėl Saugumo

Ashland Boulevard Auditorium

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Skaitytojų Balsai

PRANEŠIMAS VYRAMS

Gegužio-May 15 dieną, 1926
Duosime Jums

ne

Maskaradinis Balius
RENGIA ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGYSTĖ

KUPONAS
1926

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

[Us išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

SEVERAS COLD 
& GRIF IaBLETAI

Ar jūsų akys ‘ ašaroja *
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

vetainėj 
Union Avė,

ANTISER^OL DEI 
SKAUDAMOS 

GERKLĖS*

Chicago-Evanston 
Nlles Center Pasas $2 

Bile kokioje ‘‘L” 
Stotyje '

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6053 So. Ciaremont Avė.

Kontraktorius - Plumheris. Darau 
visokį darba pigiomis kainomis.

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

a dėl per ai rėdymo ant galerijos ruimai dėl vyrų.
Kviečia DRAUGIJA 6V. PETRONĖLĖS

Sausio
GERBIAMIEJI: -

Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 
Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa- 
ciias apiei prisirengimų. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grįžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Vardus ir pavardė .............................. .............. .
Adresus .................................'............................

Miestas ir valstija .............................................

Svarbiausia yra pažymėtina 
tas, kad plakatuose buvo pagra
sinta, kad koks tai tūlas S. turi 
anglių ir malkų kromelj, patar
nauja kuoteisingiausia ir au
kauja kuodaugiausia labdarin
giems darbams, girdi, eikite visi 
pirkti JI anglį ir malkas. 
Toks apgarsinimas ir pagiria
mas vieno kokio ten auglininko 
visai nętinka plakatuose. Be to 
daugelis žinome, kad tūli vieti
niai lietuviai yra šimteriopai 
dauginus paaukavę kaip darbu, 
Uiip ir finansiškai dėl labdarin
gų darbų. Tai kamgi neteisin
gai garsinti ir kitus* žeminti, 
kurie daug sykių yra dairgiaus 
paaukavę? Kad butų po apgar
sinimui padėta “apgarsinimas”, 
tai kiekvienas suprastų, kad tai 
yra bizniškas dalykas, bet to ne
buvo.

Žinoma, negalima U} žmogų 
S. kaltinti, tad tai apgarsina, 
bet kalčiausi yra komitetai, kad 
taip žioplai padarė. Geistina 
butų, kad tokių klaidų daugiais 
neatsi kartotų. — Svečias.

Naujienų Ekskursij 
LIETUVON

PARDAVIMUI
W. F. Severą Co.

Visi ir visos jau dabar pradekite ruoštis koncertan

Sausio 30 d. įvyko maskara
dinis balius Tautiškoje svetainė
je. Balių rengė vietinė A. L. 1). 
D. 29 kp. žmonių buvo daug. 
Daugelis ėjo apsimaskavusių, 
kad laimėjus šiokią tokią dova
ną, mat vietiniai lietuviai biz
nieriai buvo suaukavę dovanas, 
tai daugeliui buvo proga laimėti 
prizą. O kiti ėjo pasižiūrėti 
įvairiausiai apsimaskavusių sve-

Armonikas garantuojame 
‘ j. Katalogą ^junčiame 

i. Taisome visokias armo-

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia

Savo 
ant 6 metįį 
dovanai. 
nikas už prieinamas kainas. 
Write in English

760 W. Taylor St 
Dept. A 

CHICAGO. 1LL.

Užgavėnių Vakare
VASARIO 16, 1926

Bažnytinėj 
350X»So 
Pradžia 7:00 vai. vak.

Bus labai linksmas vakaras, prie 
geros muzikos.

Kviečia visus KOMITETAS

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Yuškevičius,
D. C. P. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 -Milwaukee Avė.
2 augštis . ■

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^"AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
miksų pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dant«j 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lotfis, U.-S. A.

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena 13 įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj į New Yor- 

ką turės progos aplankyti ir parpatyti puikias vietas it po vadovyste ir prie
žiūra gero Naujienų palydovo parvykti Lietuvon.

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite mums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais/DeLJūsų patogumo iškirpkite ir prisiųskite čia paduotą kupo
ną, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

Gerbiamas “Naujienų” redak
toriau, patalpinkit šiuos kelis 
žodžius gero padarydami savo 
skaitytojams. Daugelis mergi
nų prigaudineja Vyrus, susira
šinėja, prižada, kad atvažiuos 
apsivesti, ir vaikinai siunčia pi
nigus dėl atvažiavimo. Jos pa- 
sidavusios kitokiomis pravardė
mis ir svetimus iš kur gautus 
vyrams paveikslus siuntinėja. 
Daugiausia tai daro gyvanašlės, 
kurios jau kelias aš ypatiškai 
mačiau ir prisipažino man, kad 
po tuzinus‘vyrų prigavo, — 
vo pinigų dėl atvažiavimo ir 
pas vieną nevažiavo. Amerikoj 
tiesos nedaleidžia siųsti pinigus 
i kitą valstiją merginai dėl ap- 
si vedimo, tai kurie siuntė, — 
turi tylėt. Kurie da to nežinot, 
tai kitiems pasakykit. Kuri bus 
teisinga, tai tiek pati savo tu
rės dėl tikieto apvažiuoti. Tos 
kurios prašo tikieto, žinokit kad 
apgaus. Tai'yra naudingas pra
nešimas apsisaugot vyrams.

— Apgautas.

PaYduodame dabar juos numažintomis kaino 
mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Utarninke Vasario (February), 16 d., 1926 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halited St.

Pradžia 7 vai. vak. Tikietai suaugusiems, 75c. vaikams 25c.

Muzika CHAPMAN’S Orkestrus 
DOVANOS GRUPĖMS: f

Pirma dovana — $20. Ahtra dovana — $15. ,
• Trečia dovana -*• $10/ Ketvirta dovana •*- $5.

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ,nes turim labai puikių 
dovanų

SU , SEVERA S 
COUGH BALSAM U

B. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

\ Amerikoje

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

$1.25
Pirkite “L” Pasą — 
jus arba jūsų šeimyna 
gali j j vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji- 
ąio išlaidas j darbą ir 
vakarais.

dabar jei jus norite surasti pagelbą nuo nemalo
naus kosulio ir slogų, jums nereikia niekur kitur 
jieškoti, nes čionai jus surasite gyduoles, kurią ver
tė yra patvirtinta per tūkstančius žmonių per pu
sę šimtmečio.

Slogos Prašalinamos Greitai
Severa’s Cough Balsamas malo
nu* vartoti ir prašalina greitai, 
kad ir sunkiausi kosulj greit. 
Kainos 25c ir 50c.
Kad gavus greitą pagelbą nuo 
Skaudamos Gerklės ir užkim
šimo, plaukite gerklę su Seve
rai geru AntiseptoL Kainos 
35c ir 50c.
Pavojingos Slogos yra prašali
namos ir normali sveikata at
gaunama su Severa’s Cold Ir 
Grip Tabletais. Reikalaukit jų 
pas savo aptiekorių. Už bakse- 
lj 80 centų,
VISUOSE'’ APTIEKOSK

Cedar Ranids, la.

VALET

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai.

■ M.Yuška,
3228 W. 38th Chie.co, (II.

< £ i

H Y " traukiniai eina lai- 
. ku ir yra apsaugo

ti užtektinu skai
čiumi signalų sistemos. Priva
tinės platformos ir geras pri
žiūrėjimas apsaugoja “L” pasa- 
žierius nuo paprastų pavojų <lel 
važinėjimų po miestą. Jus ga
lite pasitikėti ant “L”, kad jus 
nuvažiuosite i . vietą saugiai ir 
labai patogiai.
Mokyklų vaikai visuomet yra 
.saugus kuomet važiuoja ant 
“L”. Klauskite bile kokioje “L” 
stotyje apie speeialės žemas sa
vaitinės Pasų Kainas dėl mo
kyklos vaikų.

CHICAGO KAPU) TKANSIT

Dr-stė Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų

Rengia

WENNERSTEN5

BjtLT ari 1,083

i
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PADEKAVONES LAIŠKAI
112 IŠGYDYMĄ

NAPRAPATIJOS MOKSLO 
IH l)lT YRA IŠGYDOMA 

PENESAIDĖS — BE 
OPERACIJOS, ŠIR

DIES LIGOS IR 
REUMATIZMAS

j MUSŲ MOTERIMS
L Veda Dora Vilkienė —■ - ■   

Aš per daug me
tų sirgau Rau- 
meniniu Reuma
tizmu. taip kad 
iš negalės sun
ku buvo sau 
duoną pelnyti. 
Sužinojusi apie 
Dr. P. Šimaitis, 
Naprapatą, nu
ėjau pis jį. Dak-

Naprapatiškų egzaminą ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu. Tuoj 
mano skausmai sumažėjo, pra
dėjau geriau miegoti ir valgyti. 
Galiu dirbti be jokio kentėjimo. 
Nei oro permainose neturi* 
skausmu. Esu pilnai sveika. Už 
išgydymą esu labai dėkinga Dr. 
P. Šimaitis, Naprapatui, kuris 
laiko ofisą po No. 4652 So. Ash
land Avė. Patariu visiems Reu
matizmu sergantiems eiti pas jį 
gydytis. To rašto teisingumą 
liudiju savo parašu

mrs. helen peterson
2840 Fulton St., Chicago. H!

Kį IR KAIP VIRTI
Bulvinė sriuba

. .......... i.
Padaryk skysto balto dažalo 

iš sviesto, miltų ir pieno. Pa
imk to dažalo 1 puodukus. At
skilai virk vandenyj 3 bulves 
ir 2 riekutes svogūnų.- Nusunk 
ir šaukštu sutrink. Sudėk i/> 
šaukštuko druskos, % šaukštu
ko selerų druskos ir •/> šaukš
tuko supiaustytų petruškų. Pa
skui supilk dažalą. Jeigu sriubp 
periiršta, pridėk vandens, ku
riame bulvės virė.

maišyk viską kartu ir tam tik
ru prietaisu suplak. Supilk | 
išsviesluotą formą, viršų api
barstyk sekamu mišiniu:

2 šaukštu cukraus
*2 šaukštuko cinamonų.
Kepk pečiuje 20 miliutų.

Boston Brown Bread

mano 10.Marutė, 
metų duktė, sir-j 
go širdies liga. 
Buvo liesa, išblu
kusi, svaigdavo 
galva. Ve d ž i a u 
(lukteri prie pa
prastų daktarų, 
išpjovė jai ir ton- 
silius, o mano 
duktė vis blogyn 
ė j o . Sužinojusi 
apie Dr. Šimaitis, Naprapatą 
nusivedžiau dukterį pas jį. Dak 
taras išegzaminavo Naprapatiš- 
kai ir gydė Naprapatijos mok
slo budu. širdis pasitaisė, galva 
nesvaigsta, raudonesni jos skru
stai. Aš pati džiaugiuos dukters 
sveikata. Už tai dėkuoju Dakta
rui Šimaičiui, kuris laiko ofisą 
po No. 4652 So. Ashland Avė.. 
Chicago, 11). už išgydymą mane 
dukters. Ištikiu jų patariu kreip 
tis su tokiomis ligomis prie jo.

M AR( I.JONA MAROŽIEN ė 
(Motina)

r.

šveicariškas steikas-f—11/2 svaro round steak. 1V2

2 puoduku Grabam miltų
1 puoduką cor nu miltų
1 šaukštuką druskos
1 l/o šaukštuko Laking poxv- 

derio •
1 K> šaukštuko sodos
!4 puoduko rudo cukraus
•/j puoduko razinkų be sėklų
% puoduko molasses
1% puoduko rūgštaus pieno.
Sumaišyk sausus pridėčkus

vengkite visai pigių, žalios spal- 
vos\ ir šviesiai raudonų popie
rių nes jose yni daug žalingų 
sveikatai dalių, lai galima pa
tirti deginant gabalėlį popie.- 
ros; jeigu bus panašus j česna
kų kvapas, tokių popiėrų nepir
kite. Gerinus pįrkti pilkas ar
ba mėlynos ir Jaltos spalvos 
popierių

Būti reikia išrinkti aukštą, 
sausą ir šviesų. Buto sausumas 
pareina nuo to, ant kokios že
mės tasai namas pastatytas; 
todėl, kaip jau aukščiau minė
ta, r: ikia vengti žemumo. Drėg
ni Imtai dažninusia būna ir 
tamsus. Ne kas kilu, tik drėg
numas priveisia mikro-organiz- 
mų, kurie dažnai būna daugelio 
limpamųjų ligų priežastimi. 
Drėgname bute visada jausime 
šalti ir drėgmę. Išoriniai drėg

numo ženklai loki: pelėsiai 
(daugiausia šiaurės ir vakarų 
kampuose), juodos dėmės aut 
popierų .arba ant dažų ir po- 
pieros. atšokusios -nuo sienų.

Drėgno buto oras sunkus ir 
drėgnas, o žierfta. ir šaltas. To- 
ide drėgni butai labai nesvei
ki, nes dažnai žmogus juose 
gauna reumatizmą, kvėpavimo 
organų katarą ir 1.1.

(Bus daugiau)
, . ....■ .i— . ■ f .

' METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

šviesos ir d ratų suvedimas.
FikČrriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22n<l St„ Chicago 
į'hotie Canal 2591

k.... ■ 11 ■""*

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So, Halsted St., kampus 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoa 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
galbą. .

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

Lietuviai Advokatai

Dr. Simaitis, Na- 
prapatas, išgel
bėjo nuo opera
cijos Ruoniukų, 
mano sūnų. Jis 
apsirgo PENE- 
SAIDE. Dešiny
sis šunelis buvo 
skaudus ir pa
pūtęs. Iš kan
čios sk a u s m ų 
negalėjo valgy- 

Nuvedžiau pat
geriausius daktarus ir jie vis’ 
pripažino esanti PENESAIDĖ 
ir patarė daryti operacija ant 
PENESAIDĖS, bet aš sužinoju
si apie Dr. Šimaitis, Naprapatą. 
nuvedžiau sūnų. Daktaras pada 
rė Naprapatišką egzaminą ir gy
dė Naprapatijos mokslo budu. 
Tuojau sūnui pasidarė geriau — 
putmenis dešinio šonelio atleido 
skausmai sumažėjo. Išgijo be 
operacijos, be skausmo, be išgąs
čio, be jokio pavojaus sveikatai, 
lyginai be pavojaus jo gyvybei. 
Už tai dėkuoju Dr. Šimaičiui, už 
išgydymą mano sūnų. Jo ofisas 
randasi po No. 1652 So. Ash
land Avė. Nuoširdžiai visiems 
patariu, kurie apserga tokiomis 
ligomis kreiptis prie tokio Na- 
prapato. O neklausyti tų, kurie 
Naprapatus peikia raštu ar žod
žiu.

PETRONĖLE MIKULSKIS 
4635 So. Wood St. Chicago 

(Skelbimas)

t--------------------------- ---------------------------------------<

, Pranešimas 
Detroit'o

/

Ir Apielinkės Lietu
viams Advokat’o

J. P. UVICK
Dal>ar mano ofisas randasi

138 Cadillac Square
(Skersai gatves nuo “County 

z Ruilding”)

Ofiso valandos nuo 8:30 iki 5-kių 
po piety. Panedėliais ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 7 iki 8:30. Ofiso Te
lefonas Cadillac 9540. Namų 
Lafayette 1259.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —. 
nusipirk typewriterį.

colio storumo.
1 puoduką miltų
Vi 'šaukštuko druskos
% puoduko vandens bei lo- 

matų sunkos
3 šaukštai taukų l>ei sviesto
1 svogūnas (sukapotas)
3 puodukai tomatų
2 puodukai virių makaronų 

l>ei ryžių.
įtrink arba su plaktuku 

mušk miltus i mėsą. Išpradžios 
/ieną, paskui kitą pusę. Sudėk 
.įnikus į skauradą, uždėk stoi
ką ir pakepink pakol purus. 
Apibarstyk druska, sudėk tu
mulus vandenį, ryžius bei ma
karonus. svogūnus. Kadangi 
tomatės turi rūgšties, nedėk

geležinę skauradą. Apdenk ir 
;epk pečiuje pakol mėsa nebus 
ninkšta. Paduok karštą; api- 
:erk kapotum petruškom.

ir persijok. Sumaišyk molasses 
su pienu, paskui viską kartu 
sumaišyk iV gerai išplak. Su
pilk į ištaukuotą puodą, tik ne
pilk daugiau kaip %, nes gana 
pakils. Virk ant puodo su karš
iu vandeniu I 5 valandas, pa
kol su šiaudu pabandysi ir 
šiaudas bus švarus, arba kepk 
pečiuje vieną valandą. x

Seimininkėms Patarimai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N, Dearborn St., Room 1111-12

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13it

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
------------- ---------------------------- -a

JOHN B. BORDEN
(John Ifagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600 
V ... —...........   —

J, P. WAITCHFS '
ADVOKATAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO, VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud
4 vab po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai, 

i vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Tel. Arinitage 2^22

DR. W. F. KALISZ

Minkštas Custard

2 puoduku šutinto pieno
*/s šaukštuko druskos
1/2 šaukštuko vanillos
*4 puoduko cukraus
2 kiaušiniai
Suplak kiaušinius. Sudėk 

■tikrų ir druską. Sumaišyk ii- 
šlengvo pilk į karštą pieną. 

Virk dvigubame puode pakol 
uit tiek su tirštos, kad kuomet; 
nuimsi sai .šaukštu, viršus Iru-Į 
uiti sukietės. Vartok užpili-i 
nui ant viriu rvžių, keksų arba 

vaisių.
! I

Gingerbread (Imbero duona)

2 puoduku miltų
1 */2 šaukštuko sodos
2 šaukštuku imbiero
1/2 puoduko cukraus
l/2 šaukštuko druskos
1/2 puoduko, molasses
1 puoduką rugštau^ pieno
I šaukštai tirpyto sviesto
1 šaukštuką cinamonų.
Sumaišyk sausus pridėčkus ir 

keletą sykių persijok. Sumai
šyk pieną su molasses. Sumai-1 
syk abudu sykiu (miltus ir pie-j 
ną). Supilk išiengvo truputį 
atšalusį sviestą ir plak. Kepk j 
nekarštame pečiuje 30 miliutų.

Mock Spronge Keksas

3 kiaušinio tryniai
!•/> puoduko cukraus
1 šaukštas citrinų sunkos
V-; puoduko vandens *
2 puoduku persijotų miltų 

su baking ptnvderiu ir 
druska
šaukštuko druskos

2 šaukštuku baking powderio.
3 kiaušinių baltymai.
Padaryk tešlą kaip dėl pap

rasto sponge kėkso, tik supilk^ 
vandenį prie išplaktų trynių; 
kartu su citrinos sunka. Miltus i 
persijok su baking powderiu 
ir druska 3 sykius.

NAMŲ RUOŠA

rei-Priaš jsikraustant į butą 
kia jį apkuopti; sienas išklijo
ti naujomis < popieromis arba 
tas pačias numazgoti bei ge
rai nudulkinti, arba nudažyti, 
nes nei vięrtdm nėra malonu 
jsikraustyti j nešvarų butą, ant
ra, gal jame buvo ligonių.

Nepatartina ant sienų popie
rų klijuoti naujus. Norint pa
naikinti blakes, j klijus, kuriais 
bus klijuojamos popieros, rei
kia įdėti uostamojo tabako, pa
čias gi sienas ištepti kalkėmis.

Pirkdami sienoms popieraS,

f

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 811

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki Uival.
Nedėtiems nuo 10 ryto iki 12 

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

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377 

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn p096, 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų- ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus. '

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

1145 Milwaukce Avė.
Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare. ------------

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 B. Ualsted SU Chicago 
T/L Yards 4681

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsled St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir G iki 8 vakare.

Tel. Bivd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 S«Uh 
Ifalntad St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

^■DR. HERZMAN^ —Iš RUSIJOS--/
Gerai lietuviams žinomai per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VAI^ANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drezel 0951 

Boulevard 4)88
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S‘o. Ashland Are.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
■ n ■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

41608 S. A.shlan<l Avė., 
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

.... . ......................................... .. ......... .
Tel. Boulevard 0537 t

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SS*.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietą. 
............ ■ ■ —

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington St. Room 911 
Tesi. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tek Cicero 3734 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

Lietuvis Advokatas 
2221 w. 22 st. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakai-o. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. L.THOMAS 
LIETUVYS , ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullmap 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS

5349 So. Herhiitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9.' 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted StMel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio Ir 

Pitnyčios. z

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park ^3395

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi-. 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
> 'iiii

Ofiso Telephonaa — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. —• Lafayette 57V3 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: V — 12 ryto, 7—9 vakare. 
Nedalioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarait.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Residencija .— 4449 So. Californla Avė.

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

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

3421 So. Halsted St.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

w ■ 1 —1 '

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

) Kasdien

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. RotE
Rūbas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyniką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieagn 
arti 31 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

No. 2656. Sporto modelis pasiutas 
iš žalio crepe de chine ir margo šilko 
juostele ir apikakle. Galima dėvėti 
svečiuos na ir ,ant gatvės. ,

Sukirptos mieros 16 metų 'ir nuo 
36 iki 42 colių per krutinę. 36 mielai 
reikia 3% yardų 36 colių materijos.

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

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

Kavai pyragas I
2 puoduku miltų t
4 šaukštukai baking powder 
^2 šaukštuko druskos- 
V2 puoduko cukraus
1 kiaušinis
% puoduko miltų
3 šaukštai tarpyto sviesto.
Sumaišyk sausus pridėčkus 

ir persijok. Sumaišyk pieną, 
sviestą ir suplaktą kiaušinį. Su-

Ola {dedu 16 centų ir praSau at

siųsti man pavyzdi No-----------
Mlaros_____________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

fa*

šlfiestas ir vedat.)
.. ____________ ______________ 'J

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk S| kuponą kasdieną ir priduok J Nąujiėnų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo iSnešiotojui sykj į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už puse metų—*75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareik?lavinto.

••••••••••••• Attkirpk čia

ęaxxffloxcaxxxxxxxxxxxx 
į Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Westem Avė.

Valandos:

H 
H

M
K

n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?xx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. AJbany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Data: Vasaris 15, 1926

L

)

&

c

CORPORAT1 OĄ| 
PRESENT FOft

I UNITED PR0Frr-SH^iWįW

m—--—

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avew 

near 47th Street
CHICAGO

EPAI P TO
'ni

N y gimhLl OKU

Z""' '
Res. 6600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St, 
Chicago, Iii.

>-■ ........................ , /

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

/ 1 1 i
DR. F. A. DULAK 

Specialistas Gydyme 
Aki*, Ausy, Nosies ir Gerklės 

Ofisas: 1053 Milvraukee Avenue 
karnįi.. Noble St Tel. Armitage 0684.

Vai.; 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.
Nedėlioj 10 iki 12 dien< 

Rezidencija: 2950 Logan Blvd. 
Tel. Belmont 5217.

■ 1 — ■ ■ ■' |‘U

Butkus Undertaking 
Co., Ine. 

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

Viskas, kas reikalinga prie pakabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

<■■■■■'.-------------------------- ----------- —>

VVENNERSTEN’S
Bohcnūan Typr

MALT and HOPS Combined
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Skilto r P. GRIGAITIS
1789 Soath Halited Stroet 

Chicago, UI.
TclephoM Rcoccveit 8590

$8.00
87.00
88.00

8c.

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago, 
per copy.

Entered m Second Claw Mattel 
March 17th, 1914, at the Poit Office 
•f Thicago, Ilk, nnder the act of 
aluvh 2nd 1879.

UisimokSjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ..................    $8.00
l’inei metų____ ——_______ 4.00
Trims minesiams  ...........— 2.19
Dviem mSaeaiama _____ —
Vienam mlncaiul ------------------ -75

Chicagoje P^r neiiotojucį
Viena kopija  ....................  8c
Savaitei — ---------- — —— 18c
Minėsiu! --------- ------------- - 7ic

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

|7.00
3.50 
1.75 
1.25

... .75

Metame .................
Pusei metų —.....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.
• 

i— -■iif—r' iis-'i

BIMBOS AREŠTAS IR BYLA

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Iii. — Telefonas) Roosevelt 8590.

GALI BŪT NEGEIDŽIAMŲ PASEKMIŲ

BET MONTELLIEČIAI BUVO IŠPROVOKUOTI

NEŽMONIŠKI BIMBOS PLŪDIMAI

KĄ SĖJO, TĄ IR PIAUJA

žė Dr. J. Šliupą, velionį Vilmontą, pp. Norkų ir A. B. 
Strimaitį. Vienok, Bimba sako, dabartinis ‘Tėvynės* 
redaktorius Vitaitis yra kruviniausias žmogžudys”.
Perpykę dėl šitokio beprotiško plūdimo, Montellos 

lietuviai ne tiktai apskundė jį, bet dar ir sušaukė vėliau 
specialį susirinkimą, kuriame nutarė dėti visas pastan
gas, kad jisai butų nubaustas. Kaip praneša “Keleivis”, 
tame suvirinkime dalyvavo apie 400 žmonių įr visi dėjo 
pinigus Bimbos persekiojimui. Montelliečiai esą taip įnir
tę ant Bimbos, kad jie gatavi jį nulinčiuoti!

Taigi aišku, kad tą apgailėtiną bylą išprovokavo pats 
Bimba ir jo draugai. Atsakomybė dėl tos žalos, kuri iš to 
gali pasidaryti musų visuomenei, todėl puola ant jų.

Per metų metus tie “raudonieji” humbugieriai sėjo 
keršto ir neapykantos sėklą. Dabar jiems patiems tenka 
ragauti to savo darbo vaisių.

Jeigu jie mano, kad jie dar ilgai galės eiti tuo pačiu 
keliu, tai jie labai klysta.

PRIETELIUS

i | spaudoje paskleistą melą ir da- 
[ ' bar užtyli tilpusius “Vienybe^

“Draugas” nesisarmatija nuo
latos prikaišioti Lietuvos so
cialdemokratams egoizmą. Pa
sak jo, socialdemokratams rupi

Mpntelloje įvyko apgailėtinas konfliktas. Kaip jau 
yra žinoma, pareikalavus dvejetui dešimčių žymesnių tos 
vietos lietuvių, valdžia anądien suėmė ir patraukė teis
mo atsakomybėn komunistų “oratorių” Antaną Bimbą. Į ne pozityvus darbas Seime ar-. 
Jisai yra kaltinamas dėl “piktžodžiavimo prieš Dievą” irjba visuomenėje, bet tiktai ai- 
del kurstymo žmonių prieš šio krašto valdžią.

Mes nematome, kuriuo budu gali iš tokios bylos iš
eiti kas nors gera musų visuomenei. Jeigu Bimba bus iš
teisintas, tai jam ir jo vienminčiams užaugs didesni ragai 
ir jie dar aršiau piktžodžiaus ir demoralizuos publiką. 
Jeigu gi jisai bus nuteistas, tai kokia bus iš to nauda? 
Bimba pasidarys “kankinys dėl idėjos” ir turės naują 
priekabę kolektuot iš publikos dolerius; o teismo nuo
sprendis prieš jį gali būt pavojingas kitiems žmonėms.

gos ir šiltos vietelės.
Tai yra negražus prasimany

mas. Tarpe Lietuvos socialde
mokratų randasi visa eilė žmo
nių, kurie per dešimtis metų 
darbavosi krašto labui, negau
dami už tai jokio atlyginimo ir 
dar turėdami .įvairiais, budais 
nukentėti dėl savo socialistiniu v

je” ir “Naujienose” užginčijan
čius pareiškimus?

Jeigu “Sandara” eina komu
nistų ir klerikalų pėdomis, tai 
ji be reikalo kalba apie pažan
giosios visuomenės labą.

APŠVIETIEČIV’^V ARGAI

Juozas Baltrušaitis, “Aido”
— kairiųjų komunistų organo
— redaktorius, aiškina, kodėl 
pereitų menesį neišėjo vienas 
to laikraščio numeris. Sako:

Baltrušaitis visuomet aiškina, 
kad “tikras darbininkiškas laik
raštis” turįs susidėti iš palių 
darbininkų parašytų straipsnių. 
Ar redaktoriaus raštai yra “tik
rai darbininkiški”, ką gali ži
not? Gal ir ne. O antra vertus, 
jeigu darbininkai gali rašinėt 
straipsnius (net pačius “ge-

riuusius”), parėję iš dirbtuvės, 
atliekamu nuo darbo laiku; jei
gu jie už tai negauna atlygini
mo, — tai kodėl reikia duoti 
algą' Baltrušaičiui?

Protinio darbo atstovus nie
kindamas, “Aido” redaktorius 
susilaukė, kad jo “teorija” ta
po pritaikyta prie jo paties.

Kultūrinis darbas ir jo veikė
jil Golgota Lietuvoj

Ncbeužlveifksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Ncbsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint butų baisu.

Maironis.

Įstatymas apie “piktžodžiavimą prieš Dievą”, kuriuo 
yra kaltinamas komunistų agitatorius, buvo išleistas 
prieš 229 metus. Jisai yra visai pasenęs ir nebeatatinka 
šių dienų dvasiai. Jeigu Bimba butų juo nuteistas, tai 
reikštų, kad’tas pelėsiais apžėlęs įstatymas tapo atgaivin
tas. Tuomet jisai galėtų būt vartojamas ir prieš žmones, 
neturinčius nieko bendra su komunistiniais keikūnais.

Tiesa, kad protingam žmogui, kad ii* netikinčiam į 
Dievą, nėra reikalo “bliuznyti”. Bet dalykas tame, kad 

- piktos valios elementai gali ir iš rimtai išreikštos sveti
mos nuomonės padaryti "piktžodžiavimą”. Sakysime, ku
nigų sukurstyti fanatikai nekaltai apskųs dėl “bliuzniji- 
mo” kokį laisvamanį, ir tas žmogus tuomet turės gintis 
teisme, įrodinėt savo nekaltumą! >

koję sau asmeniškos naudos, 
tai jip butų ne gynę darbinin
kų reikalus, bet prisidėję prie 
ponų ir kunigų politikos.

Tik pažiūrėkite, kaip greitai 
iškyla į “didelius žmones” ku
nigų klapčiukai. Jauni klerika
lų partijos vaikinai, vos paba’i- 
gę mokyklą (kiti dar nesuspė
ję nė pabaigti) gauna gerai ap
mokamas vietas bankuose, pa
tampa aukštais valdininkais ir 
net ministeriais. O seni social
demokratų darbuotojai, kurie 
ir savo gabumais, ir patyrimu, 
ir nuopelnais visuomenei stovi 
šimtą kartų aukščiau už visus 
klerikalinius Petrulius ir
dziulaičius, turi tiktai vos šio- 
kį-tokį pragyvenimą.

Ve ką, pav. sako ne socialis
tų, bet pažangiečių organas, 
Kauno ^Lietuvis”, apie klerika
lų vyruką Ambroraitį:

“Būdamas Seiman išrink
tas, ar dvejus metus išbuvo 
Šveicarijoje, kur sakosi ga
vęs daktaro’laipsnį. Socialis
tas Seimo narys, rodos, nė 
vienas nėra taip padaręs.”
Kitas klerikalų klapčiukas, 

p. M. Bagdonas, vietoje eiti sa
vo pareigas Seime, į kurį jisai 
buvo išrinktas, atkeliaVo Ame
rikon ir čia ėjo 
kad gavus kokio 
laipsnį.

Yrą ir dauginus 
vyzdžių.

Taigi

En-

Gali būt pavojingas žmonėms ir Bimbos nuteisimas 
dėl antro kaltinimo, “kurstymo prieš valdžią”. Ne gana 
to, kad įstatymas prieš šitą nusidėjimą varžo žodžio lais
vę, bet toje byloje valdžia veikiausia nepraleis prog’os pa
brėžti ir tai, kad kaltinamasai yra “foreineris”. Prieš at
eivius “šimtaprocentiniai amerikonai” šiandie jau ir be to 
veda piktą agitaciją. Jeigu ir patys ateiviai ims įrodinėti 
teismuose, kad jų tarpe randasi “valdžios griovikų”, tai 
amerikonų nusistatymas prieš ateivius dar labinus pa- 
blogės. 4

Todėl mes ir sakome, kad mums neišrodo, jogei Bim
bos apskundimu montelliečiai pasieks kokių teigiamų re
zultatų. Tinkamesne ir skaudesnė bausmė tam komunis-. 
tų rėksniui butų buvę visiškai ignoruot jį, neklausyt ir 
nepaisyt jo blevyzgų!

Bet reikia pastebėti, kad Montellos lietuviai ne iš ge
ro stvėrėsi prieš jį tokiu kraštutinių priemonių.

Komunistai Brocktono gyventojams yra įsipykę iki 
gyvo kaulo, ir daugiausia už visus jiems yra įsipykęs Bim
ba, kuris tenai dažnai atsilanko. Draugijose komunistai 
nuolatos kelia triukšmą, per savo “prakalbas’’ ir savo 
spaudoje Jie visuomet keikia ir šmeižia kitokių nuomo
nių žmones. Del komunistų sukeltos suirutės Montellos 
draugijose, kai kurioms jų teko jau ir į teismus kreiptis, 
kad apsaugojus savo tvarką ir turtą.

Taip per keletą metų ėjo tenai šita atkakli kova, ir 
štai dabar dar karfiį atvyko į tą kolioniją Bimba ir ėmė 
vėl viską ir visus plūsti, kaij) iš galvos išsikraustęs! Žmo
nės, matyt, nebeteko kantrybės. Jie nutarė “pamokint” 
jį, pastvėrę pirmutinę lazdą, kuri jiems pakliuvo po ran
ka!

“Idėjos draugams pranešu 
tikrą tiesą.

“Per šešis mėnesius ne
gaudamas nė algos, nė atly
ginimo redagavimo lėšų, aš 
turėjau eiti dirbti, t. y. už
darbiauti, kad butų galima 
padengti reikalingiausias iš
laidas, bilas*, kurios pradžioj 
metų, žiemos laiku yra dides
nės, negu paprastai.” 
Toliaus jisai pasakoja:

“Rašyti ir redaguoti kas 
savaitė per keturias dienas 
ir keturis vakarus jki 11:30 
vidurnaktį (tokį mažą laik
raštuką! “NZ’ Red.); paskui 
su viršum apilsę, dienos susi
rašinėti, atsakinėti draugams 
Draugijos organo reikalais, 
o tik vieną dieną ir vieną 
vakarą dirbti sau — toliau 
taip dirbti aš negalėsiu. 
Draugai privalo žinoti, kad 
aš sunkiai dirbdamas, noriu 
gyventi, o ne žudyti savo 

‘sveikatą. Pasišventimas, irgi 
turi ribas. Jeigu drangai ma
note, ar tikite, kad redakto
rius gali dirbti be uždarbio, 
tai visai klystate.”
Jeigu p. Baltrušaitis turi dar 

šitokius dalykus .aiškinti savo 
skaitytojams (kad už darbą rei
kia gauti atlyginimas ir kad 
redaktorius negali gyventi 
“šventa dvasia”!), — tai kažin

smeigęs

mokslą, irgi 
ten daktaro

panašių* pa

gerinus “Draugas” pa- 
i savo prietelius, ažuot 
socialdemokratus!

NENORI POLEMIKOS

Kaip tas sutvėrimas suerzino žmones, galima numa
nyti iš to, ką jisai pliauškė nuo estrados apie “Tėvynės” 
redaktorių. Vienas montellietis apie tai rašo:

“Laikau savo pareiga pranešti ‘Tėvynės* redakci
jai, kad A. Bimba savo prakalbose, kurios čionai įvy
ko sausio 26 d., begėdiškai ir stačiai kriminaliai šmei
žė ‘Tėvynės’ redaktorių p. Vitaitį. Jisai pakartoti
nai išvadino Vitaitį kruvinu žmogžudžiu. Jisai šmei-

Į musų klausimą apie Law- 
renec’o aukas, ar jas sandarie- 
cįai jau pasiuntė Lietuvon, 
“Sandara” neduoda jokio atsa
kymo. Ji sakosi nenorinti tęsti 
polemikos, nes — .

“Dabartiniu laiku musų 
manymu ’ ginčai pažangioje 
spaudoje yra nepageidaujami 
ir mes stengsimės jų vengti 
ant kiek bus galima.”
Gerai. Mes irgi esame tos 

nuomonės, kad bereikalingų 
ginčų reikia vengti. Bet ne ga
na yra norėt ramybės, reikia 
taip pat laikytis ir teisingumo.

“Sandara” nesenai, kartu su 
kitais tautininkų laikraščiais, 
paskelbė savo skiltyse kokio 
tai begėdžio išmislą-apks»“Nau- 
jk iias”. Kodėl ji to išplisto ne
atšaukia? Ar ji nori pamėginti 
komtiništus ir klerikalus, kurie 
irgi pakartojo tą tautininkų

Kaimo gi padangė nustojusi ir 
tų mažų žiburiukų palieka dar 
giliau skęsti tamsos ir girtybės 
ūkanoje.

Reikia čia pažymėti, kad visi 
tie faktai yra vienos bendros 
akcijos padariniai, kurių siūlo 
galo tenka ieškoti klerikalų “Ry
to” straipsniuose, kur kviečia
ma reaguoti į “Kultūros” b-vės 
darbą ir jos leidžiamasias kny
gas ir žurnalus, taip jau kunig. 
Kemėšiaus patarime “Lietuvo
je” susirūpinti švietimą kopera- 
tyvais (“Kultūra” ir “Spaudos 
Fondu”), uždengiant jiems kre
ditus ir t. t. Tas susirūpinimas 
pasireiškia ir viename-kitame 
klerikalinių organizacijų suva
žiavime, kurių nusistatymas 
pradeda vis aiškiau reikštis bū
tent, nesiskaitant nei su prie
monėmis, nei su pasekmėmis da
ryti žygius tai besišakojančiai 
jaunai kultūros atžalai nuslo
pinti. Gi iš atatinkamų aukštes
nės valdžios įstaigų susirašinė
jimo matyti net pasiryžimo vie
nu plunksnos pabrėžimu likvi
duoti visų “Kultūros” būrelių 
veikimą tuo savotiškai sugalvo
tu pagrindu, kad busią jie, kai
po koperatyvo ekonominės įstai
gos, neturį teises dirbti švieti
mo darbo.

Politinio smurto ir demago
gijos metus išdygo jauna ir svei
ka idėjos atžala —■. “Kultūros” 
būreliai. Juose ėmė spiestis vi
si tie, kuriems tapo trošku 
tvankioje politikos atmosfero
je, kurie betgi nenorėjo sudė
ję rankų laukti iš viršaus “iš
ganymo”, suprasdami, kad kraš
to gerovei reikia pozityvaus, ku
riamojo darbo. Arčiau Uaudies 
stovėdami ir jos gyvenimo są
lygas suprasdami, jie iš prity
rimo mate,* kad ne tik partijų 
ideologijoje, jų gražiuose obal- 
s i uos e gludi tasai išganymas, 
kiek minių apšvietime, jų kul
tūros laipsnyje.

1923 m. balandžio mėn. 3 d. 
“Kultūros ’ b-vės narių suva
žiavime priimta “Kultūros” bū
relių įstatai, kurie gauna val
džios sankciją/ir jie tų metų 
pabaigoje pradeda kurtis, sta
tydami sau uždavinid šviestis 
ir šviestį, taip pat vykdytu kui- 
•turos darbą savo krašto gero
vei, rengiant kursus, paskai
tas, koncertus, teatrus, sporto 
šventes, steigiant knygynėlius, 
skaityklas, liaudies namus, ki- 
iDcmhtoglralfus, platinant kny
gas liaudyje, globojant gamtos 
ir senovės turtus ir paminklus, 
rūpintis kra.tšę gražinimu.

Dviejų beveik metų laikotar
piu įvairiose Lietuvos vietose 
įsikuria 100 su viršum būrelių 
su daugiau ųe 2000 narių, dau
giausia provincijoje, net ir to
limiausiuose užkampiuose, taip
gi ir miestuose įvairių profesijų 
tarpe (pav. Kaune net 6 būreliai 
su 300 narių, — studentų, gelž- 
kelininkų Ir 'kitokių tarnautojų 
jų tinklas pradėta siekti ir 
Klaipėdos kraštą). Juose susi
spietę yra gyvieji musų jauno
siom šviesuomenės' elementai, 
kupinį energijos ir pasiryžimo 
dirbti liaudies gerovei ir savo 
krašto ateičiai. Tasai jų gyvy
bę tryškąs ūpas, ir aiškus dar
buotės nusistatymas ypačiai pa
sireiškė skaitlingo 1 būrelių 
20-9-25 suvažiavimo kalbose ir 
rezoliucijose; čia skelbiama mir
tina kova tamsumui, užvaldžiu
siam <musų gyvenimą, griežtas 
karas girtuokliavimui ir įsivyra
vusiam indenferentiškumui, 
šaukiama visi kas gyvas “plėtoti 
savo dvasios jėgasir nešti jas ir 
savo lėšas kultūrinio, šviesaus, 
sąmoningo gyvenimo rūmų sta
tymui”. Suvažiavimas nustato 
artimiausius savo būreliams už
davinius, būtent savo tarpe im
tis sistematingo lavinimosi, da
ryti nuolatinius susirinkimus, 
gvildenti įvairius klausimus, re
feratus, straipsnius iš “Kultū
ros” žurnalo, knygų, kelti dis
kusijas, tartis dėl lavinimosi 
programos ir kultūros veikhųo 
savo artimiausioje apylinkėje, 
viešo gi veikimo srityje organi
zuoti ir tvarkyti savo apylinkė
je knygl) ir (laikraščių platini
mą betarpiai arba per tam tik
rus knygnešius, steigti vietose 
knygų parduotuves,
draugiškus savo apylinkės 
rajono būrelių pasitarimus, 
dinti 'iniciatyvos ir gyvumo 
turus kūryboje ir t. t.

Ir tie jaunų kultūrininkų 
obalsiai ir uždaviniai nėra vien 
jų troškimai, jų daug yra įkūny
ta gyvenime per juos, ar tai pa
skaitomis ar knygomis, daug 
minčių ir idėjų pasiekė musų

Jeigu toKsai ar panašus ne
lemtas ir negarbingas eksperi
mentas ir butų pavartotas, tad 
jis gal laikinai vietose kai-kur 
ir sugriautų vieną-kitą kultūri
nį darbą, ar išardytų jo padė
tu.; pagrindus, bet dar daugiau 
užgrudytų jo veikėjus, suspies
tų juos dar stipresnėn kuopon, 
kuri su didesne energija ir pa
sišventimu tęstų darbą, be ku
rio tauta negali būti gyva.

Istorijai gi butų duota pro
gos dar sykį pakartoti savo dė
snius, kuriuos trumparegiai taip 
greit užmiršta.

Kultūros” būreliui mer-

vo, kad jo draugijos nariai esą 
“vieninteliai susipratę 
ninkai”?

Pats Baltrušaitis savo 
gogiškais rašymais yra 
žai prisidėjęs prie lo, 
sekėjai nepripažįsta, jogei re
daktoriaus darbas turi būt at- 
lyginamas. Jisai nuolatos ii’ 
nuolatos rašo apie inteligentus 
su pašaipa ir panieka; nuola
tos kala į galvas “Apšvietimo” 
draugijos nariams, kad tik žmo
nės, kurie dirba fyzinį darbą, 
esą pasaulio ateities* viltis. Ir 
nenuostabu* kad, šitaip “švie
čiami”, jo skaitytojai ėmė žiū
rėti ir į jį patį, kaipo į dyka
duonį, kuris privalo “pasišvęs
ti” ir nereikalaut atlyginimo už 
darbą, jeigu jisai nori, kad dar
bininkai laikytų jį savo drau
gu, o ne išnaudotoju!

Savd zeceriui, beje, kuris ren
ka raides “Aidui”, “Apšvieti
mo” draugija užmoka už dar
bą. Mat, jisai yra “tikras dar
bininkas”, nes dirba rankų dar
bą. O redaktorius algos negau
na, kadangi jo darbas yra 
“buržuaziškas”. -Redaktorius ne- 
užtrina pūslių ant savo delno, 
nesusitepti ir nesusisuodina prie 
mašinų, neturi ant savęs “for- 
mano”, kuris galėtų jį kiek
vieną valandą barti — lai, anot 
“apšvietiečių”, kuo jisai ski
riasi nuo buržujų? Rašo darbi
ninkiškus straipsnius? Bet juk tamsius užkampius, ne vienam

darbi-

dema-
nema-

kad jo

daryti 
ar 

Ža
kui-

atskleista tamsos uždanga ir 
suprasmintas gyvenimas, patie
sta pagrindų visai eilei kultūri
nių darbų, k. t. vietos knygynai, 
skaityklos, liaudies namai, teat
rai, kinematografai, net radio, 
sporto, krašto gražinimo, seno
vės paminklų apsaugojimo. Ne 
vienas jų turi net savo laikraš
tėlius, užsiima literatūros dar
bais, savo gabumus mėgindami 
ir t. t.

Visa tai, rods turėtų tik džiu
ginti, kad musų jaunimas ir kai
mo šviesuomenė atsisakiusi nuo 
bergždžio politikavimo imasi 
darbo, kurio taip truko musų 
“nusipolitikavusiam” kraštui. 
Ir jeigu jo kryptis negali paten
kinti visų srovių, tai kova su ja 
gali būti tik kultūrinėmis prie
monėmis, — stiprinant ir ple
čiant panašias sau artimas or- 
nizacijas (pav. pavasarinin
kus, ateitininkus), o ne idėjos 
žmonių ir jų organizacijų per
sekiojimas šmeižtais ir kitomis 
teroro priemonėmis, kurios tik 
drumsčia ramų vietok sugyveni
mą ir ardo tiek vienos, tiek ki
tos pusės pozityvųjį darbą. To
kia gi kova su “Kultūros” būre
liais pastarąjį laiką kaip tik ei
na ir, kas nuostabiau, panaudo
jant tam tikslui maldos na
mus. “Kultūros” būrelių iškei- 
kimas viešai iš bažnyčios saky
klų tapo jau nebe pavieniai fak
tai. Pav. Kruoniuose (Trakų 
apskr.) jos nariai išpravardžiuo- 
ti “bolševikais”, patsai būrelis 
“velnio organizacija”, “Kultū
ros” Jtnygos “sąšlavynu”. Uza- 
luose (Šakių apskr.) vienos ar
timos
ginos laidotuvėse ant kapų jos 
brolis ir kitas “Kultūros” būre
lio narys apšaukti bolševikais, 
būrelio vainikas su užrašais pa
šalinta iš bažnyčios. Baisoga
los bažnyčioje būrelio nariai iš
vadinti “vilkais kaukiančiais” 
Kybartuose ir kitur kapelionas 
grąsina moksleiviams pašalini
mu iš mokyklos, jei kas drįstų 
dėtis “Kultūros” burelin ir t. t.

lasai moralinis asmens smur
tas, kuriam užkirsta čia pat ga
limybė viešai atsispirti, pare
miamas jau kai-kur ir adminis
tracijos organų. Pav.: žaliojoje 
(Vilkaviškio apskr.). Vietos bū
relio šauktasis susirinkimas, į 
kurį atsilankė visas 'valsčiaus 
jaunimas, turėjo išsiskirstyti, 
policijai neleidus jam prasidėti, 
nors policijai savo laiku apie jį 
buvo pranešta, Kruonyse, (Tra
kų apskr.). Nuovados viršinin
kas skelbia būrelio pirmininkui, 
kad jei jame veiksią K. ir Š., 
kurie esą patys kairieji, tad bū
reliui nebusią leista veikti.
r Patsai spaudimas ir varžy
mas liečia ne tik organizacijas, 
bet ir jų veikėjus, kuriems (ten
ka daug asmeniškai nukentėti, 
ar tai, kaip jau buvo minėta dėl 
šmeižtų ir viešo koneveikimo 
arba ir medžiaginiai, ne vienas 
jų pašalinamas iš tarnybos ir 
šiaip stengiamasi kenkti jų pro
fesijos darbui.

1 \

Tokių naujos rūšies kanki
nių dėl kultūros darbo yra dau
gybė, apie juos nusiskundžia 
dažnai būrelis. Vienoje tik apy
gardoje (Anykščiai) net 5 mo
kytojams, vietos “Kultūros” bū
relio nariams teko nustoti savo 
vietų...

Del tokių represijų tūlas liau
dies švietimo darbuotojas, išvar
gintas nualatiniais persekioji
mais, nustojo noro ką nors veik
ti^ atidėdamas platesnį kultūros 
darbą “geresniems laikams” J

Gk.

OulbranMO Trada Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

W rxxxxxzxxxi»xxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk
0 Polam

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

150 kuponų 
. 75 kuponus

Štai kiek kuponų gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją: 
Už metus ... 
Už pusę metų
Už tris mėnesius .... 85 kuponus

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

8 žmonės sužeisti
RICHARDAS BERNIS

Nušovė plėšiką

Matai Kas Dedasi?
Moteris sudegė

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

[ MOBObvP.
-I GOT *TH\S 

fe^TTlMG
UJITA BCCk

Nothingham
- K. P. Deveikis

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

su Kražausku, Augunas 
Levickiu ir Wm. Juzėnas 
Columbus.

roj arba
Adomas
Parko su
kiekvieną
U plačiau rytoj. Tą patį’vaka

KAS GIRDĖT APIE RISTI 
KUS IR RISTYNES

Chicago 
išsiliubsavi- 

V.V.K-to Narys.

revolveriu, 
jos atėmė 
pilti j 
nukritt 
žes namo

TAAT VVLCOUtON

OOTA T^ UjmvoVŪ 
TAAM Y COtALD 
\ akio — y

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

CHICAGOS 
ŽINIOS

8 žmonės liko sužeisti 
nas kurių sužeistas 
Kankakce gatvekariu

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

. [Pacific and Atlantic Photo]
VV. L. George, žymus anglų 

rašytojas, kuris numirė sausio 
30 d.

Juozą ir Magdaleną ir sesėrį Liliją. Dabar

Antras apvaikšciojimas bus 
pėtnyčioj, vasario 19 d., Cicero 

Lietr Liuosybės svetainėj.

BOT Afc

Sulaužė mokyklos virsi 
niūkei rankas

Požėla su Zanavičium .sutiko 
ristis. Bistynės bus surengtos 
kaip tik tinkama vieta bus 
gauta. — X. ’

Nepasisekus prisivilioti 
kitą vyrą, moteris 

nusižudė

PAVLAVICIA
Undertakers- C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Nepri- 
Šiemet 
rengia- 
vietoj, 

u labai di
liame dar-

'DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Grahorius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1616 W. 46th St., Chicago

Pirmas apvaikščiojinias bus 
ant Town oi l^ake, utarninke, 
vasario Iii d. (Užgavėnių die
ną), Gr. Frenčiaus svetainėje, 
4600 S. Wood St.

laukęs 7 mėn., 3 ned., 3 dienas amžiaus; gimęs Chicagoj 
palikdamas dideliame nubudime savo minimuosius ir my 
linčius tėvus , . "
randas# prirengtas į paskutinę kelionę, namuose 2050 West 
23rd Street. . v

Laidotuvės įvyks Utarninke, Vasario 16 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų į Aušros Vartų parapijos 4>ažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į $v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Richardo giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Kadangi II. M. Jonės, VVauke- 
gano automobilių pardavėjas, 
jos nemylėjo ir net pašaukė 
policijų, jai neduodant jam ra
mumo, Mrs. Mildred Pic.krell, 
28 m., iš llarvėy, pati nusinuo-

ap vaikščiojimas bus 
1:30 vai. 

■ gražioj 
MaccaVee Temple 
1621 N. ('.ai i lomiu

Jo likimas yra paprastas 
darbininko likimas. Kol dar dir
bo, tai šiaip taip galą su galu 
suveda ir dar gali šeimyną iš
maitinti; bet kaip tik sustojo 
dirbęs, tai badas ir žiuri į akis. 
Jis jau senai nesijautė gerai, 
bet gydytis ir ilsėtis laiko ne
turėjo — iki netapo ligos galu
tinai parblokštas. Cicero ir 
Chicagos lietuviai gerai j j pa
žysta, nes čia gyveno per dau
gelį metų; dirbo pas kriaušis 
už preserį, tas jo sveikatą ir 
pribaigė. Kitoms pašelpos drau
gijoms nepriklausė, apart SLA., 
iš kurio gauna po $6 į savai
tę pašelpos. Dabar gyvena prie 
5446 S. Nothingham Avė. 
Chicago

Trečias 
nedčlioj, vasario-21 d 
po piet.e North Side 
Humboldt 
svetainėj, 
Avė.

Ketvirtas 
vaikščiojimas 
lietuvių kolonijoj

Šią savaitę, būtent, vasario 
18 d. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje risis beveik visi viduri
nio svorio ristikai. Pirmoj po- 

vyriausioj poroj risis 
Wedzes iš Brighton 

I). Dudinsku. Apie 
jųdviejų bus parašy-

paskutinis "up
inis didžiausioj

Bridgepor- 
te, seredoj, vasario 24 d., di
džiojoj Lietuvių Auditorijoj.

Visose šiose keturiose Vieto-. 
se kalbės Lietuvos konsulas P. 
Žadeikis ir kiti žymiausi musų 
kalbėtojai: Naujienų Bedakto- 
rius P. Grigaitis, Vilniaus Va
davimo Komiteto pirmiitilikas 
S. Kodis ir k. Be to visose vie
tose bus turtingi muzika lipiai 
programai, kuriuos išpildys žy
miausi musų artistai, chorai ir 
orkestrai.

Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami' dalyvauti tuose 
t u vos N i prik lausomy bes
vaikščiojimuose, Kuriose kolo
nijose apvajkšciojimų nebus, 
yra kviečiamos dalyvauti arti
miausioje kolonijoj!

Visa lietuviškoji 
švęskime Lietuvos 
mo dienų

šeštadienio rytų Cook pavie
to kalėjime tapo pakarti du 
žmohėB Jack \Voods ir Joe 
Holmes. Abu jie tapo .nuteisti 
pakorimui už dalyvavimą api
plėšime 4>rake hotelio,, laike 
kurio tapo nušautas hotelio 
klerkas ir trys plėšikai.

Abu pakartieji sakėsi, kad 
jie buvo girti, nieko neatsime
na ir kad jei jie nebūtų buvę 
prisigėrę munšaino, jie nė ma
nyti nebūtų manę apie papildy
mą tokios piktadarybės.

Abu jie prieš mirtį griaudeno 
visus žmones šalintis numšai- 
po, nes ir juos vien tik’munšai- 
nas nuvedė ant kartuvių.

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwnuKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armftage 3988 

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

Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1.25) 

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

Sykiu užsisakykite ir Kauno užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdele” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių,

DR. K M. ROSS
Virš trisdešimt j metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi
, Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 

ir visuose chroniškuose ir 
privatinėse ligose

Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių' pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialią gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtu, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo. » 
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktika Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monfoe St., Chicago 
Vyrų priŠfhimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedčlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

vie 
sunkiai 

ššoktib 1:

Palengvins aidi įtempimą, kurb 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katalikių, ati
teko trumpregystę ir (d?* 
Prirenka teisingai akinius. Viduo
se atsitikimuose egzaminąvixx 
romas su elektra, parodai#*. 
Siaustas klaidas. Speciali fityd* at
kreipiama f mokyklos vaikas. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1G 
iki 8 vai. NediKoj 10 llri 1 v«l. p. P-

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

W VO/NS
O B. Ak B/KV’TLM. , 
\T LOOV-S AS.

THOUGA y

Daug risti kų esu matęs savo 
gyvenime, sako drapiežnas dzū
kas Bancevičius, bet nei vienas 
manęs neišgąsdino. Neišsigą
siu ir Sarpaliaus. Per keletą 
mėnesių aš su atsidėjimu tre- 
niravaus ir esu pasirengęs va
sario 23 d. imtis su Sarpalįum 
ant žūt būt.

SLA. 2-ro apskr. vakare bu
vo surinkta $16.91 aukų dėl 
sergančio Petro, Stankaičio (au
kojo po $1 Ignas Badzinskas, 
J. Dambrauskas, M, Ketvirtienė 
ir M. Bacevičius, visos kitos 
aukos smulkius). Visiems au- 
kotojapis, varde Stankaičio, 
tariu širdingą ačiū.

Kada įteikiau tą mažą auką 
Stankaičiui ir paaiškinau kur 
ji surinkta, tai jam nejučiomis 
per sudžiuvusį veidą nuriedėjo 
keletas gailių ašarų. “Aš ma
niau, kad jau visi mane Užmir
šo, tarė jis. Esu visai at-

* f t

skiltas nuo viso pasaulio, nes 
jiian* kelias paskirtas į Oak Fo- 
rest ar kitą kurią prieglaudą. 
O ar daug iš ten darbininkų 
gryžta prie savųjų? Ir aš tur
būt nebegryšiu... Apie save aš 
nesirūpinu, bet man gaila myli
mos moteries ir vaikučių, ku
riuos tikėjaus išauklėti naudin
gais visuomenei vyrais. JBet 
likimas kitaip nulėmė.”

(’II’RIJONAS ALEKNA
Mirė Vasario 13 dieną, 4:45 

valandą vakare, m., sulau
kęs 47 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rčd., Tauragės apskr., 
Laukuvos parap., Tautvilių kai
mas, palikdama^ dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius 3 pusseseres: Vikto
riją Lukumskienę, Agniešką 
ZapkeviČienę, Petronėlę Virac- 
kieny ii* gimines. Lietuvoj mo
terį Viktoriją,- dukterį ir sūnų. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, Eudeikio koply
čioje, 4605 So. Hermitage Avė.,

Laidotuvės įvyks Seredoj, Va
sario 17 dieną, 8-tą vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Ciprijono giminės/ 
draugai ir paŽjstaini esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Pusseserės ir visi Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra

’ VIENYBĖ
193 Grand St. Broo

Kasdi
dinasi skaičius Dėdės 
Ikčių. Kasdic, kaip 
taip ir teisėjai dirba 
išduodami pilietybes 
šiomis dienomis daug 
vių išsiėmė piliety! 
Tėmijant iš šalies 
‘teisėjai uždavinėja 
vus klausimus 
ni Amerikos 
pieras. J 
ir tokių 
likos 
teises 
dabar 
neatsakė 
simo, 
nėjo

. Vasario 16 d. sukanka aštuo 
ui metai nuo paskelbimo xLicta
vos nepriklausomybes. I'ai di
delė visų lietuvių šventė. Vi! 
niaus Vadavimo Komitetas kas 
#net rengė apvaikščiojimus va 
sario 16 d. — ILietuvos 
klausomybės Dienos, 
tas apvaikščiojimas bus 
mas ne vienoj kurioj 
bet net keliose ir 
dėlėmis iškilmėmis 
be prie Vilniaus Vadavimo Ko
miteto prisidėjo ir daug lietu
vių draugijų.’

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Redai, 
Venerines ir Chroniškas *

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Jonės, vedęs yyras, kiek lai
ko atgal pardavė Mrs. pick- 
rcll ir jos vyrui automobilių. 
Nuo to laiko ji jam neduoda
vusi ramumo ir visuomet mei
lindavosi prie jo. Priėjo prie 
to, kad jis buvo priverstas at
sikreipti prie policijos^ kad toji 
numalšintų lą moterį. Po to 
Mrs. Pickrell su savo vyru iš- 
sikrautė j Harvey ir kiek lai
ko buvo ramu. Porą diehų .at
gal ji betgi sugryžo į Wauke- 
ganą ir atėjo pas Jonės j raš
tinę. Ten ji bandė jam grūmoti 

bt t jis revolverį iš 
Tada ji bandė apK 

jį rūgštimi, bet bonkutė 
i> jo nepasiekusi. Sugry- 

Jones pamatė ją be
slankiojančia apie jo namus ir 
pašaukė poiieną. Atvykus po
licijai ji bandė pabėgti automo
biliu, bet už 6 mylių nuo \Vau- 
kegano policija ją pavijo. Ta
da ji greitai išgėrė nuodų ir už 
kelių vahndų pasimirė ligoni- j

Mrs. Ei vi ra Ackerman, 76 
m., 132 $uųf SI., pasimirė (Že
neva ligoninėj nuo apdegimo, 
kuri ji aplaikė Winfield l-'arm 
sanatorijoj, kur ji buvo pacien
te. Apdegė užsidegus jos dra
bužiams; kada ji kimšė popie- 
ras į sanatorijos krosnį.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

“Karvelėli

kas valanda di- 
Samo pi- 

klerkos, 
išsijuosę, 
popieras. 
ir lietu- 
popieras. 

išrodo, kad 
gana 1eng- 

Net gana silp- 
kalboj aplaikė po- 
niažai, bei buvo 

kurie nežinojo Ame- 
pirniojo prezidento, kas 
padaro valstybei ir kas 
yra prezidentu. Vienas 

ant vieno užklau- 
lenkęs galvų niur- 

Jis pasiųsta pasimokvti.

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

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

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

Z UJEIA-, k

TlkAt.?

DOMINIKAS DAUNYS
Mirė Vasario 11 dieną, 1926 

m., sulaukęs 35 metų amžiaus; 
gimęs Zabekų kaimas, Papilės 
valse., Šiaulių apskr. Laike ka- 
reiviu\dmo U. S. armijoj susir
go ir po sunkios ilgos ligos mi
rė Elgin State ligoninėj, palik
damas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius, 
Amerikoje pusbrolį Pranciškų 
Žukauską, o Lietuvoje senus tė
vus, dvi seseiis ir brolį. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 949 W. 31st 
Place. *

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Vasario 16 dieną, 9 valandą ry
to iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. »

Visi A. A. Dominiko gimi
nes, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis Pranciškus Žukauskas 

f 4

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus, Tel. Canal 3161.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

namu, 
kam jos vaikas nėra 

mokykloj? gydomas. Mrs. Fo- 
llo\vs, malšindama įdubusią mo
terį, bandė paaiškinti, kad mo
kykla lik egzaminuoja vaikų 
dantis, bet jų negydo ir patarė 
jai kreiptis į netolima nemoka
mą dantų klinikų. Bet motina 
tik pastūmė ją ir tąį taip, kad 
Mrs. Follo\vs krisdama ant ra
diatoriaus nusilaužė* abi ran
kas ir vienos rankos galbūt nie
kad daugiai, nebegalės valdyti.

įsiutusi motina, kad mokyk
la negali pagelbėti jos 10 m. 
vaikui, kuris kentė -nuo dantų 
skaudėjimo, sulaužė abi rankas 
Newbc»’iy mokyklos viršinin
kei Mrs? Mary E. Foliows, 50 
m., kuri dabar guli šv. Juozapo 
ligoninėj.

Motina,- Mrs. Auna Lloyd, 
1710 Mohhwk St., atl>ėgo į mo
kyklą, kada jos vaikas, dėl 
skaudėjimo dantų buvo iš
siųstas namo, ir pradėjo keiti'bėgių prie 79 ir Halsted gatvių 
triukšmą kam jos vaikas nėra įr užgavus kitą gatvekarį.

Vasario 16 d. apvaikš 
čiojimas

BILL Y^SlUNCLE

Dviems negrams užpuolus jo 
real estate ofisą prie 4435 
Prairie Avė., K. A. Voss pa
stvėrė revolverį ir vieną plėši
kų nušovė.

Manoma, kad tie patys plėši
kai keletą minučių prieš tai nu
šovė Leland M. Ilirsch, 24 m., 
1306 Calumet Avė. ,5Jį rasta 
miltinai pašautą prie 42 gt^ ir 
Grand Bvd.

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Net iii Ashland Avė.

Taupyk kuponus iškirpdanias 
iš Naujienų Kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas liau
ji skaitytojų.



6 NAUJIENOS, Chicago, III. J Pirmadienis, Vas. 15, 1926

Lietuvių Rateliuose
(Tę^a n ik A pusi.)

Bridgeportas
Mark VVhite Sąuare pnrkiu- 

ko svetainėje šią savaite bus 
šie susirinkimai.

Pirmadieny, vas. 15 d. 
Jujiior Dramatic Club 7 vai. v.;
Senio 8 vai.; Ilandcraf: Ihib 8i 
valandą. *

Antradieny Pulaski Spul
kos metinis susiiinkinms, 8 v, 
Ladies Auxiliardv AOH. 
No. 16, 8 vai., Ukrainiečių mo
kykla 5 v.; Liet. Dąrb. Stygų j 
Orkestras, 8 vai.

'rrečiadieify Muzikalė ko
mediją ,‘A rantali'’ng l'angle”, i 
8 v. (tikietus dvkai galima i 
gauti i>arke); Liet, progiesyk-! 
čių susirinkimas, 7 vai.; Jau
nuolių Orkestras, 7 V.; Poplar' 
figers Athletic

Ketvirtadieny 
\\omens’ (’.lub, 
8 vai.; Jaunoji

Penktadieny:
do choras, 6 vai.; 
ras 8 vai.; 
Club, 8 v.

šeštadieny Kiutamiejl pa
veikslai (dykai), 8 v,; Jauno
sios Birutės mokykla, 2. At
eities Žiedo mokykla, 2 v.

Sekmadieny Lietuvos Duk
terų, 1 v.; Litnuanian Benefit 
Club, 2 vai.

Central 
Birute,2 vai.;

Birutė
Ateities Žie-
Poci.’.us cho-

Parker A th Ietie

“A Tantalizing Tanglv”, 
dviejų veiksmų muzikalo kome- 
dijelS, bus vaidinama įlydė 
Park Kpworth League, veda
mos p-ios Stauffeh Įžanga dy
kai, bet reikia gauti"tikietus iš 
parko. Tikietai jaunesniems 
kaip 14 metų vaikams 
duodam:.

nebus

Town of Lake
Davis Sųuare paiko svetainė

se šią savaitę bus šie susirin-1 
kimai:

[Pacific and Atlantic Photo j

E. de Argentina, šokių kara
laitė. Jos pasirodymas Paryžiuj 
buvo tikra sensacija. Ji yra is
panė.

Svarbus susirinkimas 
šiandie vakare

svėtainėj), 
susirinki- 

Visuomenės

šiandie vakare, Lietuvių Au
ditorijoj (mažojoj 
bus svarbus viešas 
mas, šaukiamas
Darbo Sąjungos, tikslu išklau
syti svečio iš Lietuvos, vyriau
siojo matininko p. Liudo Alsei
kos pranešimo apie švietimo 
darbą Lietuvoje, apie veikimu 
Kultūros Bendrovės ir tt. Tai 
bus vienatinis p. Alseikos pra
nešimas Chicagoje, nes ant ry
tojaus svečias apleidžia 'Chica
go ir gryžta Lietuvon.

Visi, kam rupi švietimo dar
bas Lietuvoj, kas nori plačiau 
su tuo dalyku susipažinti, ku
rie ir šiaip norėtų vien išklau
syti gerb. svečio pranešimą, vi
si esate kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą šiandie vaka
re.

ypač intymesni Gasiuno drau
gai bandė kiek galėdami jį tei
sinti. J. Jukelis pasakojo, kad, 
girdi, “Gasiunas yra mokytas 
vyras ir gerai pasilavinęs, tai 
jeigu jis'tos atskaitos neįrašo į 
protokolų knygą, tai, žinoma, jos 
ir nereikia ten rašyti į taip ir ki
tose draugijose daroma, į pro- 
Tokolų knygą atskaitų nerašo
ma, o tik sudedama archivan it 
kada nori, gali išsiimti ir per
žiūrėti”. O kuomat • išsukta 
Gasiuną pasiaiškinti, tai jis pa
sakė: “Aš (>su raštininkas to
kios dideles organizacijos, kaip 
Darbininkų partijos, kur visos 
Chicagos reikalus aš turiu ves
ti, tai nepalyginsi Keistučio 
kliubą, ir aš žinau, kad tos di
delės organizacijos į protokolų 
knygą jokių atskaitų nerašo, o 
tik padeda visas metines atskai
tas archivan ir kada tik nori ga
li pasiimki ir peržiūrėti”. Apie 
tai,sar reikalinga rusiškai-poli- 
tiškų styliaus “didelių” organi
zacijų pavyzdžius Keistučio pa
šelpimam kliubui piršti, tegul 
sprendžia patys skaitytojai, o 
ypatingai kliubo nariai. Nuo 
savęs turiu tik tiek pasakyti, 
kad jai pas didžiumą kliubo na
rių rastųsi tokia nuomonė kaip 
pas tuos du draugus, tai kliubas 
negalėtų gyvuoti dėlto, kad ne
rašant į protokolų knygą tokių 
svarbių dalykų, Kaip atskaitos, 
priseitų ir protokolų knygą, ta
riant Jukelio-Gashino žodžiais, 
padėti- archivan ir
nori, galima išsiimti ir peržiū
rėti. Galbūt tik pasižiūrėjimui 
knygą ir butli reikalinga, o ne 
tarimams ar įvairioms atskai
toms užrašyti, be ko ne viena 
draugija negali gyvuoti.

Raportuose apie ligonius pa
aiškėjo, kad randasi du nariai 
sergantys ir vienas, Antanas Ju
nevičius, miręs. Valdybai algas 
apmokėjus darvt turima,

Nutarta kontrolės komisiją 
atsteigti išnaujo. Reikia pasa
kyti, kad ši komisija apie pus
metis laiko atgal buvo likviduo
ta, kaip nereikalingas padaras; 
kartu likviduota ir tą konstitu
cijos paragrafą, kur kalbama 
apie kontrolės komisiją, kad 
komisija galinti kontroliuoti 
viską. Tik tas keistoka, kad 
tas paragrafas Aieko Besako ku
ri komisija turi dirbti. Gerai. 
Dabar nariai išnaujo turės pro
gos patirti kokių malonybių 
kontrolės komisija suteiks kliu
bui. Man yra labai stebėtina, 
kad prabėgo tik apie pusė metų, 
o jau nariai užmiršo kaip tuo
met dėl tos pačios komisijos be
veik kuone kiekvienam susirin
kime be jokios prasmės leista

kada tik

kis.

Brighion Park
nemokama i —,---------
.; siuvimo Keistučio Kliubo susirinkimas, 

virš 10 j -------------

(kliiilx> narys) trauksiąs kliubą ■ 
j teismą už noatlyginimą jam 
už parašymą kliubui konstituci
jos”, o 295 num. tas pats B a ga
nius sako: “p. J. Sholtmano pu
sę gina advokatai iš Amerikos 
Legiono, delei bylos už atlygini
mą už konstitucijos parašymą. 
Tenka girdėti, kad p. J. Sholt-I 
manas ne juokais kliubą spiria 
prie sienos”. Kažin ar kas gir
dėjo apie tokį teismą, kuris at
sibūtų be kaltinamojo, reiškia 
kliubo, žinios? Iš pasakymo

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI
Viešas susirinkimas . išklausimui 

pranešimo gerb. .svečio iš Lietuvos 
Liudo Alseikos ir pasitarimui apie 
švietimo darbą Lietuvoj bus šiandie 
vakare, .Liet. Auditorijoj (mažojoj 
svetainėj). Visi užinteresuoti kultu- 
rimu darbu Lietuvi^, kviečiami yra 
atsilankyti. •

— Visuomenės Darlm Sąjunga

EXTKA

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugo Felikso Janu- 

šo, kuris apie poru metų atgal gy.ve- 
. no Chicagoje. Paeina iš i.eiČių kaimo, 

kad p. J. Sholtmano pusę gina Šauk ienų parapijos. Jis pats ar kas 
I jį žino malonės atsiliepti.

ST. SI M KUS 
1739 So. *Halste<l St. 

Chicago; III.

advokatai, išrodo, kad byla tarp 
J. Sholtmano ir kliubo jau pra
sidėjusi. Bet tai netiesa. Jau 
bus apie trečias mėnuo po tokių 
Raganiaus žinučių pasirodymo, 
o da ir dabar kliubas nieko neži
no, kad kas jį trauktų teisman.

Viršminėta klausimą bedisku- 
suojant, buvo atklausta paties 
Sholtmano. . Ar tai tiesa ka Ra
ganius “Naujienose“ rašė, J. 
Sholtmanas atsakė: “Aš nera
šiau ir aš nežinau kas taip para- 

O kas link bylos tai irgi 
nieko konkretiško nepasakė, iš- 
ko pasirodė, kad jokios bylos 
prieš kliubą nėra užvesta. Nė
ra ne mažiausios abejonės, kad 
kitą kartą keistutiečiai, kurių 
yra viso 428, bus priversti neti
kėti tokio Raganiaus žinučių 
teisingumui.

— /jnton J ūsas.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON krautuvė ir 4 kamba

riai viršuje, užpakaly 1721 W. 17 
SI. Rondo pigi. Atsišaukite, 4315 S. 
Paulina SI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA kambarys vienai 

ypatai, su visais palankumais, su 
valgiu ar be, netoli Maruuette Parko, 
6637 So. Rockwell St., Chicago, Iii,

PASI 
sus, a 
jų

OJA švarus, švie- 
kambarys dėl dvie- 

nų, su ar be valgio.
1308 So. 49 Ct.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARSIDUODA pelningiausi krau
tuvė šiuose laikuose — Malt Ilops 
ir groseris, randa pi^i, su pagyve
nimu, gražiausioj vietoj, ant di
džiausio kelio, lietuvių gražiausioj 
kolonijoj. 5 metai lysas, šiltu van1- 
deniu apšildoma ir ne į mainus par
duosiu uz ciiah. Parduosiu pigiai; 
turi būt parduota į trumpą laika. 
Pašlavinio priežastis yra svarbi, 
kas žino, o kas ne — patirsi! ant 
vietos.

Western Malt &' Hops Co.
6914 So. Western Avė. Chicago

Savininkas- John P. Lcgeiko

■ NAMAI-ŽEME
EXTRA BARGENAS 
BRIGHTON PARK!

Muro kampinis namas, 3 augštu 
2-6, štoras ir biznis, bučernė ir 
grosernė. 2 kary garažas su vė
liausios mados įrengimais; biz
nis gerai eina. Galite pirkt $10,- 
000 cash, o kitus likusius ant 
lengvų išmokėjimų arba mainy
siu ant 2 pagyvenimo namo. Kas 
manote į tokį biznį eiti, nėra ge
resnio biznio (’hieagoj. Del in- 
fornyici šaukit lafayette 0455 
4229 So. Rockvvell St. M r. Smith

TURTU parduoti tuojau iŠ prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojikų pianą už $150, yra 75 
rdleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesį.

VIĄLAITIS
6542 So. Halsted St.

1-mos lubos

PARDAVIMUI lotas prie south 
vvest kampo 23 St. ir Rockvvell. 
Yra visi jtasymai ir apmokėti, kai
na $2000, parduosiu už *850 cash. 
Rašykit pas • 
CONSUMERS ELOUR & CEREAL 

CO.
127 N. Dearborn Street.

PARDAVIMUI 
kliu ir vežimas, 
stovyje.

Kreipkitės.
BROOKDALĘ 

1355 1

pora gerų ar- 
Viskas gerame

COAL CO.
70th Str.

DRY GOODS ŠTOKE

NAUJAS 2 fialų mūrinis namas 
su skiepu, l><4, kam
barių, geroje*vietoje, taipgi medi
nė cottage, bus parduota pigia kai- 
na.KIL KopleWski, 3992 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9305, Republic 8915.

5 kambarių stueco bungalovv, 50 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo 
karų linijos, netoli publiškos ir pa
rapijinėj mokyklos, aržuolo trimin- 
gai, furmis šildomas; K6500, įmo
kėti $1500. Rašykit de! smulkmenų. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
673.PARSIDUODA krautuvė, labai ge

roj vieloj, biznis eina gerai, pigi 
remia, kampinis Štoras, 4 kamba
riai pagyvenimui; nepraleisk geros 
progos. Telefonuok Boulevard 9103 MORTGECIAI-PASKOLOS

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes uarduodatne visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield
*

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738
> - -

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
su namu ar be namo. Gera kampi
nė viela; parduosiu pigiai arba mai
nysiu į mažą namuką, 3559 South 
Union avė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.60?

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPF.RTS 
Long diHtance hcndling.

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3498—BĮvd. 76«7 office

PARDAVIMUI aplinka, geroje vie
loje, senai Įsteigta, geras lysas. Del 
informacijų telefonuokit Prospect 
3757.

GROJIKUS pianas ir Velotir sek- 
’-čios sėtas. Visai mažai vartoti, 
turiu parduoti labai greitai už tei
singą pasiūlymą. Galit matyti va
kare arba nedėlioj prieš pietus.

1318 So. Talman Avė.

2-ri MOHTGECIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki *10,000, 
žema kaina. L. Blumcntal & Co., 
140 So. Dcarborn St.

cen- Tel.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI grosernė. Geras biz

nis suprantančiam žmogui. Gera vie
ta dėl visoko. Galiu mainyti ant pia
no ar automobilio, arba ant loto. 
Galite matyti vakare nuo 5 valandos 
iki vėlumo.

JI67 W. 18th Street 
Phone Canal 4532

Lafayette 5153-6438

RUBIN 8R0S.
— II ........................

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phąne Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

likusj gyvenimą.

Kiekvienas inusų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo cenlps 
dirbti dėl kitu.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate s pinigus. Atsiminki*, kiek 
tie pin’ghi uždirbtu jums jei padė
tumei juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6,00 gryno pelno ant kiekvieno i 
$100.00 — pamiąlyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtą jei laikytumėt ji 
čia per,20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo <)udus, o nuo jo su-| 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų, 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

chicAgo NAMAI-ZEME
Aš noriu mainyti savo 40 ak

rų fa’rmą, pačiame viduryje cit
rinų augančioj sekcijoj nuo 
Southwest Floridoj, prie pat 
didelio išsivystymo. Netoli smar
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. Mainysiu į 
apartmentinį namą, gerą totą 
arba vaisingą farmą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 
671. ‘ /

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

3311 S'o. Halsted Street 
Notary Public Phonę Yards 6062

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
kliubo susirinkimas įvyko sep- 
tintadieny, sausio 3 d., McKinley 
parko svetainėje. Susirinkimą 
atidarius buvo priimami nauji 
nariai, prisirašė viso trys. Pro
tokolas skaitytas ir priimtas su 
pataisymu, būtent, kad vieton 
knygų peržiūrėjimo komisijai, 

[ turėjo būti valdybai pavesta to- 
I.ietuvių jį kmią apįe niėtai 

atgal Dramos skyrius 
kad valdyba 
“Naujienomis

M • 1

Music •
51

kūdikių klinika, 1 . v 
pamokos mergaitėms 
metų amžiaus, 7:30 v.

Trečiadieny - Civic
Assn. uainavimo pamokos, 
vai.; Liet. Vyčiai, 7:30 v.

Ketvirtadieny—pasakos vai
kams, vedamos p-lės Petrulis, 
knygyninkės; vaikų rankdar
biai vaikams; Stozek orkestras.Į 
7:30 v.; Tcatralio Kliubo “Lie
tuva” repeticija.

Penktadieny 
mokykla.

Draugijos be jokio atlygini
mo gali naudotis parko svetai-

laiko 
padarė, 

pasirūpintų su 
atsilyginti. Val-

nėmis, tik reikia užsirašyti • dybos raportai priimti; komisijų 
paiko direktorių. spulkos komisijos, Lietusių Au-

i ditorijos delegato, konstitucijos 
, taisymo komisijos raportai ir 
gi priimti.

KIMBALL. PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti Ir didžiai iširti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien lik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Ar

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos raportas atidėtas ant sekan
čio susirinkimo. Mat dalykas 
labai paprastas: buvo šaukti du 
komisijos susirinkimai, pirmas

nori buti nariu Chicagts 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuviu Draugija Savi
tarpinės Pašalpos yra viena iš di
džiausių pašeipos ' draugiją Chica
goje. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 

brangus laikas ir karštai ginčy- turta® sJxkiia ./ .. . . .y . 'yra 3 pašeipos skyriai ligoje:tąsi. Mat kaip kurie is narių $io, $16 savaitė Sergantiem: 
sakydavo, kad tas ar kitas dar- *?a,ns 1P?§c,Pa.

xbas priklauso kontroles komisi- jį ’AinerikosJ
i o i •iflikfi t*>i f ik it* iizfokHp- vyrui ii moterys nuo 1G iki 43 inc* jai atlikti, tai tik to u uzttKaa- lunžtaus Gruodžio 12 d. š
vo, kaip tie komisi,jonieriai tarsi m. yra priėmamos 
l>adilginti pašoka ir su didžiau-, jęyf.^f.beį 
šia fanaberija atsako: 
turime tik kontroliuoti, 
dirbti”. Nemanau, I 
kitaip bus.

Nutarta h? išrinkta komisiją 
surengimui vakaro. Vakaras

I šitą Draugiją priklauso 
1 Draugijoje

..tems na- 
gyvenan- 

tiem.s liile dalyje Suvienytų Valsti- 
, Nariais gali patapti

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsidgoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny j po pietų. t

Frank Selemonavičjus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

MERGINOS’ IŠMOKITE 
TELEGRAFYSTĖS

Telegrafo operatorkos uždirba 
nuo $150 iki $250 j mėnesį. Mes 
pažibėsime surasti darbą kol mo-’ 
kinsitės. Miss Steveuson, 82 W. 
VVashington, Room 625. C. J. Jea- 
ger, 1553 W. Madison, Room<705.

■ ........ i ■■ t—y-——z

ir čielos drau- 
i kliubai, kurie yra čar-

I teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau- 
No, mes gystėms ir pašelpimams kliubams 1 

ne y*’11 proga prisidėti prie Chicagos . r,--------------------- sąlygas
kreiptis 

prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičių, 
3210 S. Halsted 8t.. Tel Boulevard —-------

„ 9663.
‘ Į Pavieniai nariai —-vyrai ir mo- 
L. ' toriu norinti iutnt

oti o ne v,i’ iv, Lietuvių Draugi os—apie
kad,dabar prisidėjimo malonėkite

Tel. Yards 7282 .
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm mahavą, popierą, 
sviklus ir t. t.

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

2* krautuvės 4r 6 flatai
63 St. /netoli St. Louis Avė,, 

kaina $26,000. Galima pradėti 
veikti su $6000 arba $70(10 
cash. Bendų į mėnesį $250. Me
dinis- namas, pečiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų dėl šio gero investemento 
atsišaukite:

SHIVELY & WHITE
3044 W. 63rd Street

KEAL

susirinkimas neįvyko dėlto, kad įvyks šio mėnesio 27 dieną, ’ tcr|s norinti įstoti į šitų Draugiją 
piekurie nariai iš komisijos ir'McKinley parko,svetainėje. Be Šio ‘įm-
valdybos neatsilankė, o antras abejonės, kurie atsilankys va- rankumo galite kreiptis į žemiauV dluj LTV/o llCn Idilei 11 f £111 LI Cld I tlLK J Vllvd; Rlulv ČV Loilcll 1 lY J O V

susirinkimas buvo prieš pat karan, bus puikiai palinksminti, 
kliubo susirinkimą tai nesuspė-nes tuo tikslu ruošiama persta
ta visas knygų peržiūrėjimo i tyti dvi gražios komedijos “Uoš^ 
darbas atlikti. Kaip ten nebu-'vė j namus, tylos nebus” ir 
tų, bet visgi komisija davė iš sa-( “Vienas iš musų turi apsivesti”, 
vo darbuotės gana žingeidų pra
nešimą, o svarbiausia tai, kad

pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus Įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

REIKIA OARBININKp
VYRŲ

Kad šias komedijas gerai sulo- 
šus, yra pakviesta gabesnieji 
lošėjai, o 
chicagiečių 
kus.

Nutarta 
ateinančią vasarą, 
misija tuo darbu pasirūpinti. 
Nutarta surengti vakaras ap- 
vaikščiojimui penkiolikos metų 
sukaktuvių kliubo gyvavimo. 
Vakarui vieta paskirta Lietuvių 
Auditorija. Laikas bus paskelb
tas vėliau. Nutarta ir išrinkta

vadovaus daugeliui 
žinomai p. J. Jan-

VJENAS- fabrikantas atidaro ofisą 
Chicagoje ir jam reikia salesmenų 
Chicagoje ir apielinkėje. Patyrimas 
nereikalingas,''Atsišaukite nuo 9 ry
to iki 4:30 vai. po pietų arba nuo 6 
iki 8 vakavę. M R. McCARTH Y, 1608

• ' . ' • l’linv AiaVlUJICM

Aušros Knygynas, ^210 S. Halsted ^on,oe ^eet. 
Street.

Naujienos, 1739 So. Halsted SI., pjrsį National Bank Bldg., 7G West

JEI jus turite $500 ar daugiau 
cash dėl greito investmėnto, prisi
dėkite prie nhisų Sindikato ir pa
dvigubinki! savo pinigus į 90 die
nų. • Pinigai apsaugoti 7% pirmų 
morgičių savastimis. Suteikite ad
resą ir telefono numeri dėl asme
ninio pasikalbčjiifto. Adresuokite 
“Syndicate”, Post Office, Bbx 1788, 
Chicago, UI.

NGLU KALS
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 

.turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kihj daly
kų gali lengvai ir greitai ištuok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
vesldo ' Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Cominercini

3301 So. Halsted St., Chicago, UI. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

cxxxxxxxixxxxxixraxxTxxxy
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. 'Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
________

A

PARDUOSIU arba mainysiu 5 
kambariu murini namą, su augštu 
beizmentu, tinkama vieta dėl bar
beno arba kriaučiaus, arba bile 
kokio mažo biznio./Namas randasi 
ant 
siu

__ L-' ■—_JL J!?J!

AUTOMOBILIAIPirmyn Mišraus choro repeticijos 
jvyks pirmadieny, vasarip 15 d. Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė., 7:30 
vai. vakare. Visi daininkai susirin
kite pažymėtu laiku. Valdyba.

damas kliubo protokolų raštinin
ku, neužrašė į protokolų knygą 
nė metinės, nė pusmetinės pil
nos atskaitos, kas visuomet nuo 

i pat kliubo susitvėrimo buvo da
roma, ir kas yra būtinai reika
linga daryti, kad visus finansi
nius kliubo reikalus išlaikius

• geroj tvarkoj. Po tokiam komi
sijos pranešimui kilo daug dis-

| kusijų ir aštrių ginčų. Galima 
buvo patėmyti, kad visi senes-1 atstovas atstovauti Mildos Ben- 

daugiau pasidarbavę drovės š6rus.
Po visų tarimų buvo pakeltas 

to raštininko Gasiuno. nejrašy-. klausimas kas link to teismo, 
m/i knygon pilnų atskaitų, ir pa- apie kurį “Naujienose” 292 ir 
reiškė, kad blogai Gasiunas pa- 295 num. rašė tūlas Raganius, 

O kiti, kad, arirdi. “r>. J. Shaltmanas

G E R B. Naujienų skai- nieji ir daugiau pasidarbavę 
tytojos ir skaitytojai* kliubui nariai pasipiktino tokiu Į

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

tai darydamas.

surengti išvažiavimą
Išrinkta ko-

L. S. S. 4-tos kuovbs susirinki
mas jvyks antradieny, vasario 16 d., 
8 vai. vak., Raymonn Chapel, 816 W. 
31st St. Draugės ir Draugai malo
nėsite pribūti ant , paskirto laiko, ir 
atsiveskite naujų narių.

, — Valdyba

JORDAN TOUR1NG KABAS. Tas 
karas vėliausio modelio, ką tiktai 
yra pertaisytas ir perdekoruotas, 
pilnai prirengtas, šis karas labai 
gerai išrodo it 
ją. Tiktai $ 
išmokėjimais 
simatykit su nu. n«m.v imuuo, 
SLOMAN AUTO SAVĘS, Authorized 
Jordan Dealers, 
Avė. Pensaeola 1320

'gerai išrodo ir turi mųsų garanti
ją. Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 

j vienus melus. Pa- 
Mr. Henry Tauber, 

‘ ‘ 1
3252 Milvvaukec

69 St. netoli Bockvvell. Mainy- 
ant namo toliau nuo miesto.

A. MICHALO 
2545 W. 69 St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
rupinami^ “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima* mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesį. Gyvė
tanti pažymėtame zone, o da neap- 
(lipinami ankstyvomis “Naujienomis”' 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So, HaUted St. (Tel. 
Boulevard 0668 >.

PARDAVIMUI
UŽ $125 nupirksite, mano grojik- 

lį pianą su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
$10 kožną mėnesi. John Dobos.

2332 W. Madison Street 
1 fl.

EXTRA bargenas Brighton Parke, 
mūrinis bizniavus namas ant kam
po, 2 po 6 kambarius ir štoras, 2 
kerų, garažas, bučernė ir grosernė, 
biznis ęina gerai, galima pirkti už 
$10,009, o likusius Jengvais išmokė
jimais arba mainysiu ant 2 pagy
venimų namo.

M R. SMITU, 
4229 S. Rockwell St.

Tel. Lafayette 0455

BARGENAS!
LOTAS 75x^12 parsiduoda, 123

PARSIDUODA Delicatesrien kravr- 
Daro gerą I

-- ligos. 146
tavo geroj vietoj. 
Parsiduoda dėl lig*

i___  j St. ir \Vestern Avė. dėl greito par-
I davimo $9000, tai yra bargenas.

krau-l Kreipkitės:
biznį, i JULIUS \V1L1CIIKO

XV. 5f> «634 So. IVIoi.Ionnoo.I Avr.

/ • V

Amerikos Lietuviy 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 
j istorijos, geografijos, pilietystės, 
I dallrašystės, 'gramatikos, retori

kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės. logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir

. nuo 7 iki 9 valandą vakare.
P. S.: Išduodame paliudijimus 

Į Ir diplomus.


