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Šimtai rusų vaikų 
sušalę traukiny

New Y orko 22,000 siuvėjų 
streikas atidėta

Trylika badų mirštančių juri 
ninku išgelbėta vandenyne

Šimtai benamių rūsy vaiky 
sušalę traukiny

New Yorko siuvėju strei 
kas tapo sulaikytas

300 mažų pakastų, suimtų Mas
kvoj. buvo prekių vagonais 
pasiųsti į Voronežu

22,000 International 
Garment Workers tarsis 
samdytojais antradieni.

Ladies
su

Chicago, UI. šeštadienis, Vasaris-February 20 d., 1926

im

■v.

Francijos-Turkijos trakia 
tas pasirašytas

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 19. — Vakar Ango- 
roj tapo pasirašytas Franci jos 
su Turkija traktatas, tame ir 
neitralumo

Derybas 
kija vedė 
komisaras
Jouvenel, kurs šiandie vėl

konvencija.
dėl sutarties su Tur-
aukštasis Franci jos

de
grį-

Lenkijos vyriausybė už 
palaikymą davė 

partijai kyšį

Neramumai Sovietijoj?
Kilusiose Voroneže riaušėse 9 

užmušti, 15 sužeistų

Te- 
kad 
į vy

li i au-

LONDONAS, vas. 19. 
legrama iš B y gos praneša, 
Voronežo mieste, Rusijoj, 
kę didelių neramumų,
šėms patrempti policija pradė
jus šaudyti į minią. Devyni 
žmonės buvę užmušti ir penkio
lika ar daugiai sužeist. 
paskelbta karo padėtis.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoje

(i'ucUiu uhiI Atlantic i'hoiuj

VVilliam Wilkinson’o namų griuvėsiai (Dowagiac, Mich.), kur, manoma, William nužudė savo 
pačią, sūnų, dukteria ir anūką, o paskui padegė namus.

BERLINAS, vas. 19. — įmo
kai Anzeigero gauta iš Mask
vos telegrama sako, kad pake
liui iš Maskvos į Voronežą 
traukiny sušalę šimtai vaikų. 
Tie vaikai, viso apie tris šim
tus, priklausę • benamių vaikų 
būriams ir gyvenę plėšimais ir 
vagystėmis. Jie buvo Maskvos 
policijos areštuoti ir nešildo
muose prekių vagonuose pa
siųsti Į Voronežą. Kai trauki
nys atvyko vieton ir vagonai 
atidaryta, rasta vaikus negyvai 
sušalusius.

Aukščiausiojo teismo teisėjo 
Proskauer įsimaišymu, 22,000 
siuvėjų, priklausančių Interna
tional [Ladies Garment VVcrkers 

turėjo 
pirma-

Užėjo laivą su badu mir 
stangiais žmonėmis

Komunistine Apžvalga

Ispanija ruošia aviaci
jos kongresą

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
19. - Del didelio visoj Ispa
nijoj susidomėjimo aviacija ii 
dėl sėkmingos ispanų aviatorių 
kelionės i Pietų Ameriką, Ispa
nijos valdžia planuoja ateinanti 
spalių mėnesi suruošti aviaci
jos kongresą, kuriame, dalyvau
ti bus pakviestos Centralinės ir 
Pietų Amerikos valstybės, c 
taipjau ir Jungtinės Valstijos.

$70,000 panelės širdies 
žaizdai sugydyti

PORTSMOUTH, Ohio, vas. 
19. -- Mjss Loraine Schliche- 
riutė, mokytoja, skundė turtin
gą vietos biznierių, — Johną 
F. Taylorą, dėl breack of pro- 
mise dėl žadėjimo vesti ir 
žadėjimo sulaužymo reika
laudama 150,009 dolerių savo 
širdies žaizdai sugydyti. Ji lai
mėjo, — ne visus pusantro šim
to tūkstančių, bet truputį ma
žiau kaip pusę; teismas nutei
sė Taylorą sumokėti Schlicher- 
iutei 70,090 dolerių.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

skelbimų kai*Klasifikuotųjų
nos: Xįc už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas r*,:- OA 
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.

colis (apie 30

atsto-

unijai, streikas, kurs 
prasidėti kaip ateinanti 
dienj, tapo atidėtas.

Siuvėjų ir samdytojų
vai sutiko ateinanti antradie
nį, vasario 23. susinti kartu su 
teisėju Proskaueru ir bandyti 
nesusipratimus gražumu išly-i 
ginti.

Kunigai kovosią su šo
kiais šventadieniais
\V.\BSAW, Ind., vas. 19. 1 

Kosciuškos įkaun'tčs kunigų 
asociacija laikytame čia savo 
mitingi* nutarė pradėti griež
tą kovą su šokiais šventadie
niais. Kunigai žada pradėt 
stiprią kampaniją už tai, kac 
ateinančiais rinkimais butų 
valstijos legislaturon išrinkt; 
senatoriais ir atstovais geri 
krikščionys, pasižadą išlejsti 
įstatymus, kuriais šventa die
na butų padaryta, tikrai šven
ta.

Davatkos subruzdo
Knighls of Pythias neleido 

vokatui Malone kalbėti
ad-

19. 
8H-

Japonų laivas, audros pažeistas, 
per mėnesį buvo vilnių blaš
komas; 19 žmonių žuvo

Ne Rusijoj 40,400 komunistų 
esą kalėjimuose, 4,300 nu
kankintų arta nužudytų

Del Vokietijos įstojimo 
Tautų Sąjungon

VABŠUVA, vas. 1. [Elta].— 
“Kurjer Poranny” rašo, kad 
lenkų dešiniosios partijos už įs
tojimą į koalicinę vyriausybę ir 
jos palaikymą gavo iš Skšinskio 
vyriausybės 600,000,000 zlotų 
kyšį, nes kaip tik šiai sumai 
sumažintas mokesnis nuo tur
to, kuris priklauso iš dvarinin
kų ir stambiosios pramonės.

LOS ANGELES, CaL, vas. 
18. — Šiandie, kaip 10:17 vai. 
ryto, Los Angeles buvo stipriai 
žemės drebėjimo 
Drebėjimas tęsės 
sekundas, žalos,
daryta, tečiaus žmonės buvo la
bai išgąsdinti.

Drebėjimas buvo jaustas 
taipjau Santa Barbaroj ir kito
se vietose.

supurtytas, 
apie penkias 
rodos, nepa-

BROCKTON, Mass., vas. 
Knights of Pythias Hali 

suruoštas ma- 
kuriame turėjo 
New Yorko ad- 

Field Malone.

lėj vakar buvo 
sinis mitingas, 
kalbėti • žinomas 
vokatas Dudley
vienas mokytojo Scopes gynėjų 
Daytonb byloj dėl evoliucijos 
mokslo dėstymo Tennessee mo
kyklose, o dabar pasižadėjęs 
ginti lietuvių komunistą Anta
ną Bimbą, kaltinamą dėl pikt
žodžiavimo prieš Dievą ir kur
stymo griauti Jungtinių Valsti
jų valdžią. Kai Knights of 
Pythias viršininkai sužinojo, 
kad kalbės adv. Malone, jie ne
beleido savo salėj laikyti mi
tingo. Prakalbų rengėjai buvo 
priversti ieškoti kitos vietos 
mitingui, ir gauta Canton Hali 
salė.

1,000 angliakasių nete
ko darbo kasykloms 

užsidarius
CI1BISTOPHER, Ilk, vas. 19.

Old Ben Coal korporacijos 
kasykloms To.' 11 vakar užsida
rius neapribotam laikui, dau
giau kaip tūkstantis angliaka
sių tapo išmesta iš darbo.

ROMA, vas. 19. Nauju 
Italijos ambasadorium Vokie
tijai tapo paskirtas gr. Luigi 
Aldrovandi-Marescotti, buvęs 
ambasadorium Argentinai.

MASKVA, vas. 19. Kal
bėdamas plenariame trečiojo 

i (komunistų) internacionalo 
Gat^Mhs Java Arrovv. plaukiąs I vykdomojo kčmiteto suvažiavi- 
iš Jokohamos į San Francisco, me, kominterno pirmininkas 
šiandie bevieliniu pranešė, kad Zinovjevas apskaičiavo, kad 
850 mylių į žiemių rytuft nuo praeitais 1925 metais įvairiose 
Jokohamos jis užėjęs japonų1 kapitalistinėse valstybėse kalė- 
garlaivį Taišin Maru, kurs,1 jimuose buvę iš viso 40,400 ko- 
smarkios audros užkluptas ir munistų, 13,000 buvę sužeistų 
stipriai gadintas, per visą-mė- ir 4,300 buvę nukąnkinti arba 
nesį buvo vandenyno vilnių bla
škomas.

Laive buvo trylika žnjonių, 
beveik jau badu mirštančių. 
Jie visi buvo pargabenti į gar
laivį Java Arro\v. Išgelbėtieji 
sako, kad devyniolika kitų jų 
draugų vasario 8 dieną apleidę 
juos, bandydami gelbėtis valti
mis, bet jie maną, kad išplau
kusieji visi yra žuvę.

Reichstago komisija reikalauja 
Vokietijai vietos taryboj, ne
įsileidžiant kito. » •

Amerikos-Rusijos rung
tynės dėl Vrangelio 

salos
Premjeras Bratiano 

serga plaučių 
uždegimu

TOKIO, Japonija, vas. 19.

Europoj fabrikuoja 
Jungtinių Valstijų 
popierinius pinigus

BUCU AREŠTAS, Rumanija, 
vas. 19. — Jungtinių Valstijų 
agentai susekė, kad Bumanijos 
rinkose skleidžiama dii litiniai 
Jungtinių Valstijų popieriniai 
pinigai, 20-dolertniai bankno
tai. Susekta jų ypač Piatroj 
ir 'largo vište.

Apie tai buvo pranešta Wash- 
ingtonui, ii iždo 
įsakė Amerikos 
chareste 
manijos 
tęriui.

tuojau 
užsienių

departamentas 
legacijai Bu- 
pranešti Bu- 

reikalų minis-

Pamišęs nuo munšaino 
šovė savo brolį

Gavęs proto pamišimą nuo 
munšaino, Normai) 
metų laikraščių pardavinėto
jas, šovė ir sunkiai sužeidė sa
vo brolį, Raymtyiclą, 34 metų. 
Suimtas pamišėlis pasisakė po
licijai, kad jis šovęs brolį, no
rėdamas padaryti galą jo ken
tėjimams.

Ferrell, 28

DU GAISRININKAI UŽMUŠTI 
GAISRĄ GESINANT

VALPABAISO, Ind., vas. 19. 
— šiandie čia sudegė Acade
my of iMusic triobesys ir du 
šalutiniai namai. Nuostoliai 
siekia apie 300,900 dolerių. 
Gaisrą gesinant sugriuvo trio- 
besio siena ir užbėrė keturis 
gaisrininkus, kurių du buvo iš
imti nebegyvi, o kitu du skau
džiai sužeistu.

BEBLINAS, vas. 19. 
chstago užsienių reikalų 
sija šiandie 'priėmė

nužudyti. Italijoj, pasak Zinov- 
jevo, pasireiškianti didelė opo
zicija komunistams.

Kinų komunistų atstovai, 
Sun Fan ir Hu Hanmin, parei
škė, kad 10,000 Kinų komunis
tų pasitikį trečiojo internacio
nalo pagalba kuornintanų dar
buotei dėl visuotinos revoliuci
jos*

Anglijos komunistų delegatas 
Bro\vn pasakė, kad anglų dar
bininkai remia kolonijų judėji
mą dėl savo laisvės.

>•

Kinų kalinių riaušėse 
penki užmušti

ŠANKAJUS, Kinai, vas. 19.
Prancūzų koncesijos kalėji

me šanhajuj vakar apie šim
tas kalinių, kiniečių, padarė 
maištą ir bandė pabėgti. Kalė
jimo sargybai atvykusi pagal
bon policija ėmė riaušininkus 
šaudyti, penkis jų nušaudama 
negyvai, o vienuoliką sužeisda- 
ma. Vienas policininkas taip
jau buvo sužeistas.

3 žmonės užmušti trau
kiniui sudaužius autą
MILWAŲKEE, Wis., vas. 

žmonės, A. Schook- 
ley, B. McKenpa ir Wm. Gun
dei man, buvo užmušti, kiti 
trys skaudžiai sužeisti, trauki
niui sudaužius auto treką, 
riuo 
tiko tirs \Vbitefish Bay.

ku- 
jie važiavo. Nelaimė atsi-

Chieagai ir apięlinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Niaukstosi; nenusistojęs oras 
pavakarop; kiek šilčiau; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 18° F.

šiandie saulė luka 6:l<>, lei
džiasi 5:28 valandą.

Bei- 
komi- 

rezoliuci- 
ją, kuria pareiškiama, kad Vo
kietijos aplikacija įstoti Tautų 
Sąjungon buvus įteikta taja 
sąlyga, kad jai tas suteikta 
nuolatinė vieta Sąjungos tary
boje ąteinančioj jos sesijoj Ge- 
nevej., nedarant tečiaus jokių 
kitų permainų tarybos sudėty]. 

[Francija, kuriai rupi Tautų 
Sąjungos tarybą turėti savo 
kontrolėj, nori, kad ateinan
čio] sesijoj, priimant tarybon 
Vokietiją, kartu butų priim
tos nuolatiniais tarybos nariais 
Lenkija, Ispanija ir Brazilija, 
visos trys Francijos šalininkes. 
Kitos valstybės betgi tokiems 
Francijos geidavimams nepri
taria] . J A

NEW YORKAS, vas. 18. — 
Jungtinių Valstijų armijos 
aviatorius Įeit. Leigh \Vade, 
kurs yra apskridęs aplink visą 
pasaulį, planuoja padaryti oro 
akspediciją į Vrangelio salą, 
kurią 
yra j 
Point 
VVade

legrama iš Bucharesto praneša, 
kad Bumanijos premjeras Bra- 
tiano sergąs plaučių uždegimu.

Bažnyčios stogas įgriu
vo, palaidodamas griu

vėsiuose maldininkus

VIENNA, Austrija, vas. 19.
Telegrama iš Zagrebo pra

neša, kad nedideliame Kroati
jos miestely Marovrcani vakar 
įgriuvęs bažnyčios stogas, pa
laidodamas griuvėsiuose kelis 
šimtus buvusių bažnyčioj pial- 
dininkų. Kiek žmonių užmušta 
ir sužeista, kol kas esą sunku 
pasakyti.

39 kūnai išimta iš Sap 
Gulch griuvėsių

B1NG11AM, Utah, 
šimtai žmonių dirba 
ves, kasdami sniegą 
m i griuvėsius namų,

vas. 19.— 
be palio- 

ir valyda- 
kurie bu

vo kasyklų miestely Sap Gulche 
užberti ir sutriuškinti nuslin- 
kusio nuo kalno sniegyno.

Kiek žmonių yra žuvę toj ne
laimėj, tikrai vis dar nėra 
noma. Iki šiol iš griuvėsių 
išimta Irysdešimt devyni 
nai.

ži- 
jau 
ku-

Ch. & N. W. ekspresinis 
ištruko iš bėgiu

JANESVILILE, Wis., vas. 19. 
— Naktinis Chicugo & North- 
Avestern ekspresinis traukinys, 
bėgęs iš ( Jiieagos j Minneapolį, 
netoli nuo Janesviilės šį rytą 
ištruko iš bėgių. Pasažierių, 
nors visi buvo gerokai sukrės
ti, bet fciik skaudžiau nė vie
nas nebuvo sužeistas.

į Vrangelio salą, 
savinas! Rusija, Ta sala 
žiemius nuo Sibiro, prieš 
Bairow, Alaskoj. Left. 
mano, kad Jungtinės

VENGRIJOS POLITIKŲ 
DVIKOVA KARDAIS

gti savo orlaivių bazę

23 jojamieji arkliai 
sudegė

19.LTUISVILLE, Ky., vaš.
Dvidešimt trys geros veisles 

jojamieji arkliai žuvo 
kurs praeitą naktį 
čia Hovvell Biding 
tvartus ir kitus triobesius.

VIENNA. Austrija, vas. 19.
Del to, kad demokratų at

stovas Baffay Vengrijos parla- 
mente aitriai atakavo valdžios 
vadus, premjero Bethleno ša
lininkas Pattay iššaukė de
mokratų atstovą dvikovom 
Duelis įvyko kardais, ir Pattay 
buvo sužeistas.

gaisre, 
sunaikino 
Academy

$29,000,000 bedarbiams

Naujas “Mesijošius” gal 
atvyks ir Amerikon

PARYŽIUS, vas. 18. — J. 
Krišnamurti, 30 metų amžiaus 
ind ūsas, kurį teosolai paskelbė 
esant nauju “Mesiją”, neužil
go atvyks vėl j Europą iš Indi
jos. Iš Europos jis ruošiąsis

LONDONAS, vas. 18. — Vy
riausybės pranešimu, per pra
eitus 1925 metus Anglija savo pasiekti ir Jungtines Valstijas 
bedarbiams šelpti išleido 29 mi- 
lionus dolerių Bruzgynų gaisrai Australijoj

MELBURNAS, Australija, 
vas. 18. — Dideli brūzgynų gai- 

MILVVAUKEE, Wis., vas. 18. srai Viktorijos distrikte, Aust- 
—Vakar čia mirė viena mote- ralijoj, nesiliauja. Tuose gais- 
riškė, Mrs. Louisa K. Thiers, (ruošė iki šiol kiek žinia, žuvo 
sulaukus 111 metų amžiaus. : jau trisdešimt penki žmones.

Mirė sulaukus 111 metu €

Telegrafu okit 
Pinigus Lietuvon

gus Lietuvos žmonėms telegramų j 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir 
iš tolimesnių miestų.

visados

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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f MUZIKAMS VEIKALAS “IS MEILES"
Rengia

Vyru ir Moterų Apšvietos Dr-ja Cicero, III.

Nedalioj, 21 dieną Vasario (Febrnary), 1926
CICERO LIETUVIU LIUOSYBES SVET.,

14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Musų Virtuozas

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 6:45.

Kad mes lietuviai nealsilieka- 
me nuo kitų kultūringų tautų, 
ta liudija nuolat augantis tarpe 
musų menininkų skaičius. Nė
ra reikalo išskaitliuoti nuopel
nus musų tautai tokių šių lai
kų menininkų, kaip M. Petraus
kas, St. Šimkus, 'lallat-Kelpša 
ir visa eilė kitų, kuriui darbus 
musų žmones tinkamai pagerbia 
ir apkaintioja.

delssohn, Bruch, Spohr, Vieux- 
temps, Bode ir daugelj trum
pesnių dalykėlių Kreislerio, 
Wieniawskio ir kitų kompozi
torių.

Savo vėlesniame koncerte, ku
rį davė Gausio 31 Waterbury’je, 
J. Prusalaitis parodė aukštai iš
lavinai tekniką ir malonų to
ną. Greitieji perbėgimai (Pres
to) Wieniitwskio (Tarnatellc” 
buvo išpildyti tyrai, be jokių 

.užkliuvinių. Griežiant jri lėtąją

dalĮ (Adagio) iš Gandelio so
natų, gražiai virąintis ir su 
jausmų išreikštas tomus darė 
labai mulonų įspūdį ant klau
sytoji]. Svarbu tas, kad J. Pru
salaitis ne groja šaltai, bet j- 
deda savo jausmus ir sielą j iš
pildomąjį dalyką, kas prisideda 
prie žavėjimo klausytojų.

šiandie drąsiai galima sakyti, 
kad .1. Prusdaitis užima pirmą 
vietą tarp lietuvių smuikinin
kų. Kiek rašejui šio straips

nio teko pažinti ir girdėti mu
sų smuikorių (ir tai ne mažą 
skaičių), J. Prusalaitis savo ta
lentu viršija visus. Ar atsistos 
jis j eiles pasaulinių virtuozų 
ir bus garbė musų žmonėms, 
—ta ateitis parodys.

Reikia ir tą pasakyti, kad .1. 
Prusalaitis visur pasirodo esąs 
lietuviu ir tarp svetimtaučių ne 
sigedi pasakyti kuomi esąs. Bu
tų geistina, kad ir ateity savo 
nusistatymo nekeistų. — X.

Vyrų ir Moterų A pš vi e tos Daugija visuomet atsižymėdavo gerais 
parengimais, bet gitas bus puikesnis už visus pirmiau buvusius Ci- 
ceroj parengimus, nes veikalas “1S MEILĖS” yra labai gražus. Visą 
lošimą atliks Laisvės Kanklių Mišrus Choras. Po programui šokiai 
prie K. Yurgon Orkestros.

Kviečia visus atsilankyti VYRŲ ir MOTERŲ APSVIETOS DR.

MALT TŪNIG - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- ■ i i 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen-
■duojamas per

J Or.B.McNicholas ISįĮįP
Prarykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

INVI*O«ATI»*O 
>000

H'MSKi"1' 
<jooo fc« r«i hO1“** 
l»m ♦•»• *•■«**«• <o 
<totreit* c*

Josepli Matulenas
906-08 So. Lincoln Avė, VVaukegan, III.

Didelis Išpardavimas
Nuo Vasario (February) 22 iki 26to

Labai nupigintom kainom, visokių yardinių 
tavorų. Vyriškų, moteriškų apatinių rūbų. 
Vyrams viršutinių marškinių ir kelnių. Čeve- 
rykų vyrams, moterims ir vaikams ir šiaip vi
sokių mažmožių.

Dabartiniu laiku visų domę 
atkreipė į save musų J. Babra
vičius, kuris tikrai vertas var
do dainininky žvaigždės, nes jo 
dainavimu gėrisi ne tik papras
tas dainų mylėtojas, bet ir re
tai kuomi užganėdintas muzi
kos kritikas (turiu minty ne- 
tokius “kritikus”, kaip kad 
“Laisves” korespondentai, bet 
ypatus turinčias blaivų protą ir 
aukštesnės muzikos shprati- 
mą). Nėra abejonės, kad musų 
žvaigždė J. Babrayičius ankš
čiau ar vėliau švies didžiulėse 
svetimtaučių operose, kur Jam 
teisėtai vieta ir priklauso.

Paskutiniu laiku musų akai-1 
tančioji visuomenė, be abejo, 
patėmijo tai vienur tai kitur 
trumpas žinutes apie smuikinin
ką Joną Prusalaitį, kuris Šiuo 
laiku dalyvavo nekurtuose M. 
Petrausko koncertuose. Tad 
apie ji noriu keletą žoKžii] pa
rašyti.
Jonius Prusalaitis, sūnūs ame
rikiečiams žinomo \vaterburie- 
čio J. Prusalaičio, pirmą savo 
koncertą (recltal) davė 1&21 
metais, turėdamas 12 metų am
žiaus. Tarp kurinių Bandelio, 
D’Ambrosio ir Mfynarskio, grie
žė sunkų E Major Bach (koncer
to. Visus kurinius grojo iš at
minties. \ Apie šį jo debiutą pla
čiai rašė vietiniai amerikonų 
laikraščiai ir pranašavo jam di
delę ateitį muzikos srity.

Nuo to laiko J. Prusalaitis 
lankė aukštesnę mokyklą (high 
school) ir kartu studijavo smui
ką. Koncertuose gi pasirodyda
vo labai retai. Užbaigęs pernai 
mokyklą, pasišventė vien smui
kui ir tam tikslui išvažiavo į, 
New Yorką studijuoti pas gar-! 
sųjį smuiko pedagogą’ Eduard- 
Ilerrmann, po kurio kritiška 
priežiūra J. Prusalaitis mokinos 
du metu. Norėdamas įgyti pla
tų muzikali mokslą, jis taipgi 
mokinosi harmonijos ir pianą. 
Kiek teko patirti, paskutiniu 
laiku jis dirba ant Rovelli Etu- 
des ir atmintinai mokinasi 
Bach’o sonatas, kurios yra la
bai komplikuotos ir sunkios 
kaip išpildyti, taip ir iš atmin
ties išmokti. Savo busiančiam 
repertuarui J. Prusalaitis yra 
prirengęs groti šituos garsiųjų 
kompozitorių Concertos: Men-

MES 
ESAME 
NARIAI

Lithuanian Real Estaie Board 
Cook County Real Estate Board 
Chicago Board of Underwriters

Pranešimas M. J. Macke (Machiukas)

Pranešam visiems kostumeriams, draugams ir rėmėjams, 
kad perkėlėm savo raštinę — ofisą iš Lith. Auditorium nuo 
Bridgeporto i naują gražiausią lietuvių kolioniją Marąuette 
Manbr, ir nuo šiuos dienos tarn ausim visiems lygiai, skubiai, 
tobulini ir sąžiningai — sekančiuose reikaluose;

Pirkime ir pardavime namų, lotu visuose dalyse Chicagos 
miesto ir priemiesčiuose. SUTAIKOME pasekmingai teisingus 
mainus. PARDUODAM arba iš mainom farmas-ukes j Chica
gos prapertes. INŠIURINAM namus, furničius, automobilius ir 
stiklus, nuo ugnies ir kitu nelaimiu. PADAROM Notarijališkus 
įvairius dokumėntus sulig Amerikos ir Lietuvos teisėmis.

'Z ‘ 1 ‘ į’ \ > . . » */ y

Egzaminuojant Abstraktus ir padarom pirkimo, pardavi
mo ir kitus kontraktus.

DAROM aprokavimus ant namy statymo veltui.
ŠIRDINGAI ačiū visiems už pereitą bizni. Taipgi užprašo 

me atsilankyti naujoj vietoj.

. J. Macke &
REAL-ESTATORS

2436 W. 59th Street Tel. Prospect 3140

Co

Waukeganiečiai nepraleiskite šią progą, nes 
daug galėsite sutaupyti.

- ______ J
£■■■■■■■■ aiun r ■■■ t■■■■■■■■■■■■■■■Rsaaanff

i Duosime Jums Ė
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždaryti! karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir lauzi- 
ios ekspertus. Vien tik su Kim- 
>all grojikliu pianu galite gra- 
iti gaidas teisingai ir girdėti 

geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimu

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

įFRANK BRESKA
■ 2501 So. Kedzie Avė.
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

PiJANįĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Tel. Lawndale 4113
METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. * 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd StM Chicago
Phone Canal 2591

■ ..u. „■ , ,

Garsinkities Naujienose” Garsinkitės Naujienose

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

KONCERTAS
e

S * J ? ’ A / • X

į v y k s

Sekmadieny, .Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

' "*• • ■ 'J .. ''y ’ • ,■ * '•

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare
, \ . .** I S ' '

Visi ir visos jau dabar pradekite ruoštis koncertai!
‘■'l . o ‘ ‘ ’ ,*» » \ ‘ ' v . '

■'»"■■■ ............ *.....................................     " . ......... ................11......  -

HEMURAIDAI
(pilės)

LA Gydome Be
Operacijos

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

Daugel) išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
IšegzaminavimaN ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos; 9 ryto iki 8 vai. vakare | 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

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

Res.r 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Beverly 2300

Chicago, III.

—1 ’ ■■■ 1 ■ ' 1 'I ■ I- M

Tel. Lafayctte 4228
Plumbing, Heating ’

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa I 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI. |

■ .............. ■■■ ■■■—i ■ i

....... . 111 ■
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė. \ 

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

>............... ........... .. ............. .......... /

■—■——s

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Dėl Vartojimo '

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

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil &
Gas Corporation

3711 So. California Avc. 
h————m— f

llllllllllllllOIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIhllllllllll^
Atėjo labai Įdomus nu

meris Kultūros No. 1.
Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

dA''.įį>

VVENNERSTENS
Bohemian 'Typ€ - <į r

MALT and HOPS Comhined
\ / Si ; ’ r .y,*.* ,

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriiefį.
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buržuazi-

čia išma-

Rusijoj
Šumane 
gyvulys 
ją?... '

Kas, ar > Trockis?

- Taip.
Argi tie musą lavorščiai 

iį proto išsikraustė? 
šunis pinuti, 
išmano af)ie

I

B u rd ingi erių daina

(Dainoukit kaip: “Šėriau žir-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Diibam mes ša0oj 
draivinam trukus 
štai sulaukėm subatėlės, 
susitaisėm galionėlį 
mes spiritinėm.

Amerikoje nėra pritarimo rim
tam menui, rimtai dailei, rim
tam teatrui, rimtam kompozito
riui, rimtam žmogui. Sako, jau 
klumpakojis nyksta, prakalbų 
niekas klausyti nenori ir 
tolinus...

aš jį į llopkins universitt ią iš
tirt smegenyną.

Baigti oratoriaus prakalbą 
butų buvę galima taip: “Per pas
kutinius kelis metus mes kuni
gai ant Lietuvos žmonių spran
do buvome užsirioglinę ir slė- 
gėme žmones. Priveisėme pil
nus dievdaržius vienuolių, kaip 
jaučių, kurie dyki trypė per 
dienų dienas aptvarinėse ir ini-

bet kai dėl šunų, .>niollįų kruvinu prakaitu. 
Nors mes visą Lietuvos politiką, 

’ kaip viduje taip ir užsienyje 
nuvarėme velniop, tai bet gi 
klebonijose buvo linksmumo 
iki ausų. Su mergomis kėlėme

... . (orgijas, kaihkra Boise- svkį gaV() 
užsirioglint 
do, tai mes 
gni žūsime,

nymu padaryta.
O ar manai, kad bolševikai 

daugiau išmano?
Jie išmano, 

tai jau.. .
Taip, tai 

—.Jeigu ir
įsakymas naikintitaip

tiesa.
ateis iš Maskvos 

šunelius, tai 
verčiau kam

žinote, kad jus visi ragožium 
numarmėsite j pragarą! Tai gi, 
kam miela dangaus karalystė, 
duokite še dolerių.”

— Amen! pridėjo Tadas.
Visi vyrai ūžt sukilo ir iš

ėjo. Kuomet ties durimis kun. 
Deglius rinkdamas atėjo, tai 
Guogas su pirštu per stiklines 
duris lodydamas tarė:

Ve ten da vra.
—Neisiu atsake kun. 

liūs. Galiu gaut aust.
Kai elgetavimas pasibaigė, 

tai vėl’ visi vyrai sugužėjo j sa
lę. Dabar kun. Deglių??, tarsi 
karštligės apimtas, led, led su
silaikė sienomis nelipęs. Jis ap
siseiliojęs šaukė:

Jus niekšu gauja? Jus ka
talikų griovikai, nedavėte klau
simų! Bijote! Negalite atšilai-

pas.

M)eg-

Džiauni, ko lauki, \ 
juk tu ne kreizi— 
gerkim kad veidai paraustu 
kad ir širdys mus pajustų, 
mes geri vyrui.

Duok gaspadinei, 
nebūk toks stindži. 
Gerkim už tu sveikatą, 
kurie spirito pristato 
visiems į auzas...

visi po vieną...
Gudbai. gudbai razumėli, 
alio, alio galionėli, 
ar tu jau tuščias?..

—A. iš B.

Koncertas kokio dar 
nebuvo

lai bus ne vienas, bet grei
čiausia du koncertai, o tuos 
koncertus surengs profesionalai 
ir biznieriai. O jau dėl progra- 
mo, lai ne jūsų biznis. Dainuos 
diplomuotas dainininkas ir jo 
asistentai, o žydelis lietuvio pa
dovanotą pianą skambius.

I koncertą bus įleidžiami tik
tai diplomuoti žmonės arba 
šiaip biznieriai su storais pilvais 
ir dideliais kišeniais. Be •diplo
mų ir be biznio šio koncertų 
nematysit •Padaužos^pataria vi
siems k negreičiausia įsigyti ko
ki nors diplomą arba įsi.tąisyti 
biznį. Del diplomu, kaip jau 

< šame pereitais metais pranešę, 
didelių keblumų nebus, nes Pa
daužos įsteigė diplomų šapą,

Bet mieli skaitytojai, aš 
prastas žmogus ir man tie 
dalykai ir daiktai nesupranta- 

i mi.
Gerbiami Padaužos, malonė

kite apie tai paaiškint man 
o ne tik aš vienas toks storžei- 
vis:’ yra ir daugiau tokių kaip 
aš, kurie laukia paaiškinimo.

—Lietuvis ir žmogus.
Padaužų manažerio žodis. 

Tamsta visgi žioplas, iš dalies. 
Apie tokius dalykus klausi. Pa
jaujų, o čia reikėtų klausti tų 
pačių žmonių, kurie palaiko 
veną, kompozicijas, rašo, dai
nuoja, pianais skambina, lošia 
ir prakalbas sako. Tamsta prie 
iu ir kreipkis, kokių plynių be- 
derįuoji Padaužas? Dabar jau 
lišku kai ant delno, ar ne?

Atsišaukimas. Vvrai ir mote
rys menininkai, dailininkai, di
plomuoti ir nediplomuoti, lo
šėjai, režisieriai, prakalbininkai 
ri kt. susimildami paaiškinkite 
litam, iš dalies žioplam ir drą
siam piliečiui, nes jisai Padail
ins jau* perdaug savo'klausi
mais baderiuoja. Jei jus tylėsi
me, tai tada patys Padaužos bus 
priversti duoti tinkamą atsa
kymą, o tasai atsakymas gali 
būti ne visiems tinkamas.

pa- 
visi

Tikrasis Internaciona
listas

kitam atiduosiu... 
lai tamsta nesi

vikė, jeigu nepildysi Įsakymo. Į 
Ai don ker! Jeigu jie (tur

ui, tai aš nekalta.
Nudaužtas Padaužaw |

padukę. Jei jus da 
pinigais nėpadėsite 
Lietuvai ant spran- 
visi iLiitluvos kuni- 
o kai mes žūsime

kyl prieš teisybę! Išnykite visi 
su visa savo bedievybe nuo že
mės veido! t

Deo gracias —pridėjo Ta- 
tas.

—Gerbiamasis! pratarė Ste
iki tie, į kuriuos žiūrė

damas ir pirštu rodydamas kei
kei bedieviais—esame katalikai. 
Visi štai šitie žmonės eina į 
bažnyčią, mušasi į krūtinę, žeg
nojasi ir žiuri i dangų išsižio
ję. Ir tokius tu plūsti! Atro
do, kad neviskas tvarkoje po

Ir kominternas užsima
nė šokti ‘‘džiazą”

Amerikoj gimęs “džiazas“ 
virsta tarptautiniu dalyku. Jis 
suleidęs giliai šaknis Amerikoj, 
tuoj prasilpalino ir Kiiropoj. 
Bet “džiazas” vakarų Kumpo  j 
neapsistojo amžinai, šiomis die
nomis, kaip žinia, bolševikų 
valdžią pakvietė į Maskvą tri
gerių “džiazo” grupę iš šešių 
muzikantų. “Džiazininkai“ iš
buvo Paryžiuj penkis melus, 
dabar važiuoja Maskvon.

Kaip jau visiems žinom 
derinas 
Km opą 
jis ūžė 
ponais.
krėtė ‘džiazizmu 
tino bolševikų 
nigerius rėžti jiems 
Bolševikai, kai išgii
špeliuojant, tai užmirš ir apie 
“revoliuciją”.

Pirmos poros 
Trockis su čičerinu, Zinovjevas
su Stalinu, o Kapsukas su An- 
gariečiu.

Amerikos bolševikai jau se
nai .“sudžiazėjo”. Greitu laiku 
viso tfvieto bolševikai pradės 
šokti ‘džiaza”.- -B.

Cl- 
nesenai važinėjosi po 
ir buvo Paryžiuj, kur 
su buržujais ir kitais 

Matyti, jis ten užsi- 
ir tas pila k s- 

valdžią kviesti 
džiazą”.

išeis šokti:

Lietu viai Advokatai

iPernai aš mačiau dzimdzių 
aktorių, kuris turėjo pagali ir 
žiūrėdamas'i sveiką mino sieną 
šaukė: “Vet Matote, kokia čia 
skylė! Tai skylė”! Tas aktorius 
perstatė pamišėli, kinis sveika
me muro mato skylę. Gi čia 
neaktorius ir jis malp purviną 
skylę, j kurią, visi Lietuvos ku
nigai baigia sulysti... šlaitas.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13x6

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Rooin 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

9

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

St

Tel. Blvd .u^4 
1. IVoitkLz&r

BANĮ S'

AKUfiERKA 
’asekiningai pa* 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 Seith 
Halsted St.

kreivos 
AKYS 

IŠTAISOMOS

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 rytb iki 12

'Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingatiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 marginiams

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselnndo Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rosfc- 
lande* po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojlme 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

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

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

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

cinamn kainą padirba gražiu 

dipii.inų pagal naujausią madą.
Kadangi publikos daug ne

manoma turėti, tai musų dip
lomuoti -artistai pradės dainuo
ti sohis, o užbaigs duetais. Taip, 
būtinai duetais ir dar kokiais.

šį kartą1 publika turės min
kštas sėdynes, nes r. ikės snaus
ti. Padaužos nežino kodėl ta 
publika snaus, nes nė vienas 
Padauža diplomų neturi, tai vis 
vien negalės koncerte snausti, 
o iš kitos pusės griebiant ko
kių čia galą ir snausti broliams 
padaužoms.

Del tikietų tai nežinom kur 
kreiptis, nė kaip kreiptis, gal

Jitj sėdi amerikoniškame res
torane, išsitraukia iš kišenės ir 
tuštiną lietuvišką munšainą, o 
kaip kada ir rusišką monopol
ių, valgo hokindišką silkę, 
kramto ir rija Hamburger stei- 
Kii. Vienoa Įiiiitsei-lj, Vetii<eriškn 

į,u laša, porciją italijoniškų ma
karonų, geria turkišką kavą, 
užkandžiuoja grekišku rachat- 
lakum.j’iiko havanišką cigarą, 
skaito anglišką laikraštį, ypa
tingai domisi japonų ir kinų 
ginčais, portugalą revoliucija; 
ve’iaus atsistoja, užsimauna sve
timą Panamą ir franeuziškai sa
kydamas “ad’ju” išeinrf.

Pašvenčiu Vilnies štabo ta- 
verščiams tik patariu manda
giau apseiti su svetimomis skry- 
bė ėmis.—Es* i.

Šunų ręvoliucija

žinokite kąs čia pasidarė.
lai yrą Padaužų detektvvų 

pirmas pranešimas.
—Padaužę detektyvų biuras.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

kampas 31 gal.

Kun. Deglius
Kas tai pasakė, kad šį vakarą

koris pa- 

ic revolve- 
paga išėjo

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

arDR, HERZMAN-**
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai 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.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

l Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
I)rexel 0956

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 r. f. I

Telefonais i

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashiand Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovas 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 .vai. ryte, nuo 2 ito 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 288b

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

- . ■ ■-

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Ned4liomu n(M

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I/eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

z f> ryto iki 8:30 vakare. 
Scredoj ir Pfetnyčioj nuo V iki o 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

i d

LIETUVIAI DAKTARAIJOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Arenue 
Tel. Hemlock 1885

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.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

garsėjo bačkomis 
riais. Herostratas 
tuo, kad sudegino Dianos diev- 
namj, o kun. Deglius Verške- 
piųpsc šaudė į žmones. Gi Be
tygaloje laikė prakalbą užsili
pęs ant bačkos ir plūdo žmo
nes. Keli vyrai pagriebę jį ant 
galvos sukimšo į bačką ir pari
tino į pakalnę. Čia jo kaulai, 
ką tik neišbarškėjo ir ritosi tol, 
kol pukStelėjo į Dubysą.

Mano ir kitų domė buvo at
kreipta, kad pamatyt tą visgi 
nepaprastą gaivalą. Laukiam 
ir nepasirodo^Bet galų gale pa
kyšt ir pasirodė.

Nosis smaila ir nukvebusi. 
Kakta siaura. Pakaušis į viršuj 
nusiklos. Ant kaktos lrikam-( 
pė blakės pavidalo duobė. Iš- 
veizdą be inteligentinių žymių. 
Tokį typą gali matyt bažnyčioj,' 
karčiameje1 ir kalėjime. Nuo 
žmogaus su tokia išvaizda nie
ko gero negalima laukti.

Jis sakė prakalbą. Melavo ir 
melus melais lopė. Pirmiausiai 
visus, kas tik ne klerikalas pa- 
sikrikštino socialistais. Tarp ki
ta ko sako: “Liaudininkus kvie
tėme būt ministerius, tai jie, 
girdi, nors būdami mažumoje 
pastatė ultimatum. Tik tąsyk 
sutiksią būt ministeriais, jei ku
nigams bažnyčiose busią už
drausta šnekėt apie bedievybę. 
Matot! Ar tai nėra laisvės var
žymas?” x

—Meluoji!—sušuko Motiejus. 
Jie statė reikalavimą, kad ne- 
šijekėt apie politiką bažnyčiose, 
Juk jumis jau ir popiežius su 
botagu, kai gyvulius iŠ politi
kos varo į bažnyčią.

Tu ten atsiliepi! užside
gė.—Aš tau faktais akis išba
dysiu.

- Šauk, šauk! šaukė Jokū
bas.

Prasidėjo tokis užimąs, tarsi 
būt dangus su žeme susimaišę. 
Daktaras Bučkis tarė:

Nonormalis žmogus. Vesiuos

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

Ofisas ▼idurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washlngton St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

S

f

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vaL vakare 
Tel. Kandolph 4242 '

Ros. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

1608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

Boulevard 9693 
tel. Dreiel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chleage 
arti Slst Street

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

Ofiso Tel.
Rezidencijos

Jei abejoji akimis, paaiteiraak
Dr.A Jt. BLUMENTHAL

Optometrht
Tel. Boulevard 6487 
4649 8. Ashland A v.

Kampas 4’7-tos 
ant 2 lubų

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

j r j , ( nuo 9 ikt II vai. ryte;
v alandos Į nuo Jkj va| vakareA. A. OLIS

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001
Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tol. Yards 0062

7—9 ▼. v. apart Panedilio ir 
Pttnyčios.

juo
ku rj ozai, 

Rusijos bolševiku 
naikinti, karti, 

kaipo buržuazijos

šunų revųliucija, tai ne 
ir • neišgalvoti 

bęt oficialis 
nutarimas

Į piauti, šunis, 
i pakalikus.

Musų bolševikai bandė kelt) 
revoliucijas Jelfersono miške, 
bet ten jiems nepavyko. Chica- 
goje jie galės padaryti revoliu
ciją, tai, L'eabejonė^ ant Brid
geporto ir kitur, žodžiu sakant, 
kur daugiau bolševikų gyvena, 
ši revoliucija bus 
gaitį, negi prieš 
bet prieš šunis.

Vieną pavakarį 
Bridgeporto vieną pažįstamą 
bolševikę, kuri didelį buldogą 
vedę. Užkalbinau:

—Tamsta turi gražų buldogą, 
tai tikrai panašus į buržujų, 
bet sakau, turėsi jo netekti, 
kad ir kažin kaip jį mylėtum.

—Ka tamsta kalbi, nesupran
tu ?...

—Nagi 
piauti ar karti.

—Ar tave velnias apstojo?!
—Bolševikai sako, kiid šuo 

yra buržujų tarnas.
—Ką čia niekus kalbi.
—Tai tamsta neskaitai 

gazietų, kad nežinai.
—Skaitau, tai ir kas?
^Perversmas reiškia revoliu

ciją.
— Revoliucija ant šunų?

* i kai

Menas, dailė, artistai 
ir kt.

Aš paprastas žmogus, lietu
vio kaimiečio sūnūs, išaugintas 
taip, kaip diduma musų vadi 
namų inteligentų. Bet aš ne
noriu, kad kas mane vadintų 
inteligentu tas vardas man la
bai nepatinka. Vadinkit kuo 
n iri te, tik tai ne “inteligentu”. 
Prileiskim sau, vadinkite mane 
žmogumi, jei norite. Liek to ir 
tiek tuo tarpu.

Man, kaip 
čiui (ot koks 
riausia tinka), 
m i šie žodžiai:
tistai, žvaigždės ir t.t. Aš skai
tau laikraščiuose apie mųsų 
rimtojo meno darbuotojus, dai
lininkus, kompozitorius su di|>- 
lomais ir be diplomų, apie lo
šėjus, artistus, baritonus, 
norus ir t.t. ir man šitie 
daiktai arba žmonės visai
suprantami. Na, ką aš pada
rysiu, kad nesuprantu? Ir ne- 
žinau kieno čia kaltė:* mano 
ar tų žmonių menininkų, dai
lininkų, artistų ir kt... Sako

paprastam pilie- 
vardas man ge- 
visai nesuprnta- 
menas, dailė, ar-

te- 
visi 
ne-

11 
Tel.

3241

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

XI

ne prieš Gri- 
“Naujienas”,

sutikau ant

sakau turėsi

savo

Z

»

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtini šviesa ir dlathermia

Z
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3 Dr. LawreiiC8 P, Slakis
DENT1ŠTAS

4454 So. Western Avė 
Valandos:

nuoXXXXXXXX
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4611 S, Ashland Tek Bonlevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.

T

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„

• near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. p. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III. z

. DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampa* 18 ir B1»« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

- -

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakiey ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

M

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme 

Akių, Aunu, Nosies Ir Gerkite 
Ofisas: 1053 Mllwaukee Avenue

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664.
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki U vak.

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

Butkus Undertaking
i....

P. H. Hudley, Lkensed 
710 W«h1 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingo^ kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Pastabos
Amerikos istorijas perdaug ra

šo apie karus. — Dr. J. J. Jo- 
nikaitis gausiąs $50,000. — 
Ką mano Darrow apie Ameri
kos kultiną. — Amerikos val
džia patenka į senmergių ran
kas.

Istorijos rankvedžiai, kurie 
vartojami Amerikos mokyklose, 
yra netikę. Prie tokios nuomo
nės priėjo švietėjų komitetas, 
kuris peržiurėjo 48 istorijos 
rakvedžius. Komiteto vardu 
pareiškimą padarė Dr. Wiliiam 
B. Ovven, Taikos Švietimo Aso- 
siacijos prezidentas ir Chica- 
gos mokytojų kolegijos direkto
rius. Dr. Owen ne kartą ir pir
ma buvo pareiškęs, kad viešųjų 
mokyklų vaikams neduodama 
progos bešališkai pažinti praei
ties įvykiai. Kad patyrus ar 
Dr. Oweno nuomonė yra teisin
ga ir buvo sudarytas 
komitetas. Komitetas 
jog iš tiesų Viešųjų 
rankvedžiai yra netikę, 
si nedatekliai yra sekami:

1. Istorijos perdaug duoda 
vietos karų aprašymams. Ka
rų aprašymas butų galinta su
mažinti per pusę ir nuo to nė 
kiek nenukentėtų rankvedžių 
kokybė.

2. Taikos klausimas istorijoje 
beveik visai nėra nagrinėja
mas.

švietėjų 
surado, 

mokyklų
Vyriau-

3. Praktiškai visai nekalbama 
apie tai, kaip butų galima taiką 
įvykdinti.

4. Karai aprašoma nacionalis
tiškoj dvasioj ir vienpusiškai.

vienpusiškas ir prietaringas nu
sistatymas.

5. Karų aprašymai visur per
dėta. Tankiai Kaktai tyčia iš
kraipoma.

6. Tik keli istorijos rankve
džiai pasako šiek tiek tiesos apie 
karus. Bet ir juose bandoma 
paslėpti faktai propagandos tik
slais.

7. Istorijos mažai tepašvenČia 
vietos apibudinimui Edisono, 
Ilorace Manno, Franklino ir ki
tų žymesnių žmonių. Tuo tar
pų labai daug kalbama apie ge
nerolus Lee, Grant ir kitus.

8. Kiti raštai istorinio pobu-
• . džio, kurie duodama mokiniams

skaityti, irgi pasižymi pigiu 
sentimentalizmu ir faktų iškrai- 

pymu. • *
Karas nėra koks tai neišven

giamas dalykas. Prie karų pa- 
z—gimdymo prisideda tai, ką iš

moksta vaikai. Karas yra tam
sių amžių liekana, kuri valstyr 
bėms atsieina nepaprastai bran
giai. Tikras karas pasižymi ne
paprastu žiaurumu; jame nieke 
nėra prakilnaus, ką butų gali
ma garbinti. Atėjo laikas pasa
kyti tiesą vaikams. Tegul jau
noji gentkartė rengiasi taikai, o 
ne karui.

Komitetas sako, jog mokyto
jai Vra priešingi militaristiniam

• ir nacionalistiniam nusistaty
mui. Tai esą jau laikas tuos 
netikusius istorijos rankvedžius 
išvyti iš mokyklų, o jų 
pagaminti naujus.

¥ ¥ ¥

“Keleivi . ’ rašo:
“Detroito laikraščiai praneša, 

kad miręs tenai lietuvis, Juozas 
Danulaitis, paliko D-rui J. J.

vieton

norą,

¥ ¥ ¥

Darbo Sekretorius Davis su
rado, jog anglė Lady Cathcart 
negali būti įleista į Americą. O K 
tai todėl, ka<| jinai pasisakė, jog|' 
esanti atsiskirusi nuo vyro. To
kioms moteriYns, pasirodo, Ame
rikoj vietos negali būti. Jos ne
gali net ir trumpam laikui j 
Ameriką atvažiuoti, kadangi p. 
Davis mano, jog atsiskirti nuo 
vyro yra labai didelis prasižen
gimas.

Anglijos parlamento narys, 
kap. A. J. Fairfax, stoja už tai, 
kad ir Europa panašiai elgtųsi 
su Amerikos piliečiais — neįsi- dainius ir g ras žmonių psicho-'

Uisimokijimo kaina!
Chicagoje — paštu: 

Metams ................—........... $8.00
Puucu matų .... —.... ........ ..._____4.00
Trims minėdama .J----
Dviem minanlama 
V J anam mine * i ui

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija ...........
Savaitei ----- --------- -—............
Minedul ................ ...........  7Sc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama .................................... $^.00
Pusei metų *............................. 8.50
Trims mėnesiams ................ L75
Dviem mėnesiam ..................— 1*25
Vienam mėnesiui —...........-........ 76

Lietuvon ir kitur uiaieniuoM. 
(Atpiginta)

Metama .....-..... . ............  $8.00
Pusei metų ........................   4.00
Trinia mėnesiams ................ 2.00
Pinigus reikia siųst] pulto Money 

orderiu kartu su uLakymu.

2JC
1.59

.75

Jonikaičiui‘$50,000 yertėa tur
tų. Testamentą jis padarė ligo
ninėj, ‘akyvaizdoje advokato 
Uviko ir vienos nursė.v.

D-ro Jo
tai p 
pali-

ve-

“Velionis Danulaitis (ar gal 
Donelaitis?) dirbęs Fordo auto
mobilių dirbtuvėj ir turėjęs jau 
50 metų amžiaus. Su D-ru Jo- 
nikaičiu jisai susipažinęs tik pe
reitais metais, kuomet nuvykęs 
pastarojo ofisan ieškodamas pa
galbos savo sveikatai,
nikaičio patarnavimas jam 
patikęs, kad mirdamas jis 
kęs jam visą nuosavybę.

“Darydamas testamentą, 
lionis sakėsi neturįs jokių gimi
nių, ir jo palaidojimui liepęs pi
nigų neleisti. Jis pasakęs: ‘Kai 
aš numirsiu, tai kunigo man ne- 
samdykittir pinigų jam nerpokė- 
kit. Mano kūną verčiau įmeskit 
į kokią balą.’ Šitokį pareiškimą 
jis padaręs nežiūrint to fakto, 
kad jis buvęs tikintis katalikas. 
Ir kada tietos lietuvių kunigas 
Čižauskas norėjęs su sakramen
tais prieiti, velionis iš tolo jo 
neprisi leidęs.

“Dabar žmonės pradėję kal
bėti, kad Danulaitis palikęs Lie
tuvoj pačią Julę ir šešetą vaikų. 
Šitą tvirtinąs ir tūlas A. Koš- 
činskis, velionio turtų adminis
tratorius. Kovo 31 dieną busiąs, 
tuo klausimu kvotimas. D-ras Į 
Jonikaitis pareiškęs, kad jei pa-1 laikotarpio musy^raš^yt.ojų, pir- 
sirodys, jog velionis ištiesų turi I menybė tenka, visiems pažysta- 
žmoną ir vaikų, tai jis sutiksiąs I mam *r plačios visuomenės- 
be jokių ginčų, kad palikti velio-Į liaudies skaitomam,—A. Vie

nio turtai butų jiems atiduoti.” I nuohui.
A. Vienuolis, — talentingas

* * * I Lietuvos gamtos ir jos žmonių
Garsusis Chicagos advokatas, I buities rašytojas. Jį vadina “už- 

Clarence l)arrow, pradeda nebe- žėlusių takų” rašytoju. Trum- 
pasitenkinti Amerikos kulturi-l puošė vaizdeliuose ir ilgesnėse 
niu gyvenimu. Jisai sako: (apysakose A. Vienuolis eina

“Mes visi esame rataliečiai, I tais užžėlusiais Lietuvos ta- 
’—Įkais, kurių abiejose pusėse ma-

Mesptyti, tamsoje skęstančių žino-
ne-

rataliečiai,| tais užžėlusiais
kliubiečiaj, ku-klu.\ininkai 
visi priklausome kur nors.
turime perdaug kliubų, kur vy-Įnių vargingas gyvenimas, 
rauja senos idėjos. Mes esame | santaika ir neteisybės. Dažniau- 
labai ignorantiška tauta. Aro-Į šiai, tuose tolimuose sodžiaus 
gantiški ir suumyliai. Mes tu- užkampiuose, tarp skurstančių- 
rime tūlą skaičių intelektualių J9 žmonių ir tylios, dalinai mc- 
profesorių, bet jie mažai teturi I lancholingos Lietuvos gamtos, 
laisvės. Tatai galima pasakyti mums giliai vaizduojasi A. Vie- 
kaip apie vakarus, taip ir apie nuolio budinamieji tipai: suve- 
rytus. Mokyklos visai mažai •ikiotos ir doros skraistėmis pri- 
laisvės teturi. Musų tauta per-1 sklcn^usiii turtingesnių ir su 
daug nukenčia nuo visokių ne- P"vusių tradicijų, nekaltai pa
prašytų tarpininkų - ku kluxi- piktos jaunos mergelės-Ve- 
ninkų, <> ypač nuo šimtaprocen- '™’,ko1s-, <'-vval J'ra^amba pro- 
, . . .. .. v I testo balsas žmonių, kuriuostimų amerikonu. Musų zmo- . y . . ¥ .

_ . . v. . dažnai prieš junes nieko nežino apie Europos! . . Y. . ..... . . ; I prievarta visam amžiui atskyrėreikalus ir gyvenimą, ir mes tuo I . . ... . x
lv. T a, , .J nuo normalaus, ir tikro gražaus

didžiuojamės. Mes skaitome ns til)io gvvenimo. padaro ne. 
.vet.rnų kalbų verstas noveles. laimingais> Rašytojo p]unksna, 
Vienok mes negalime sau jsi- kai kadu karti savo nUoga tie_ 
vaizduoti, kad pasaulyj yia u La neaplenkia ir tautos išrink- 
kitų žmonių, apart amerikonų, I tyjų_įnteligentų. Ir jiems ly-

į visus kitus žmones mes žiu-1 gjaį tenka už įvairias, kiekvie- 
rime kaipo į laukinius. Mes ga-1 nam žmogui artimas, silp’nyJxjs 
limo gyventi ir mirti, tikėtis irhr tuščias svajas. Visų žmonių 
juoktis dar šimtą metų — ^stlydos be luomų ir užsiėmimo 
praeis dar nemažai laiko, kol Į skirtumo, neįstengia pasislėpti 
mes įsigysime Europos kultu-1nuo\akyvaus rašytojo: visiems 
rą.” Į |enka vienodai, kiek kas yra už-

,| siplenęs.
Nereikia manyti A. Vienuolį 

esant pesimistu, kurs visur ir 
visuomet tik bloga mato. Tokiu 
jis nėra. Jis rašo tai, ką gy
venimo tikrenybėje nekartą te
ko ir tenka pastebėti. Aprašy
damas juodas gyvenimo puses, 
(nors gerųjų pusių labui daž< 
nai visai nepastebi!) jis nepra
našauja kad visuomet taip 
bus. A Vienuolis savo raštais 
lyg sako, kad žmonės, kurie dar Į 
tebeskurstą nakties prieblandos j 
suvystyti, ilgainiui atsibus ir 
liks tobulesniais!

A. Vienuolis gamtos grožio

[ leistų nepageidaujamų ameri- 
I kiečių.

O tokių napageidaujamų ame- 
I rikiečių, sako “Chicago lierald 
and Examiner”, atsirastų labai 
daug.

Kiekvienas amerikietis, su 
kurio vardu yra surištas koks 
nors skandalas, nebūtų įleistas 
į Europą. Tuo budu dideliam 
skaičiui “aukštosios sosaidės” 
narių butų uždarytos Europos 
durys.

Kiekvienas amerikietis, kuris 
yra įtariamas prigaudinėjimu, 
taipgf nebūtų į Europą įleidžia
mas. O tai paliestų nemažą 
skaičių aliejaus spekuliantų, 
gelžkeliečių ir kitokios rųšies 
rnilionierius, kurie į trumpą lai
ką ir keistu budu praturtėjo.

Turintys proto nedateklių 
amerikiečiai irgi nebūtų įleidžia
mi. Tuo budu visokie politikie
riai ir valdininkai irgi nebūtų j

i Europą įleidžiami.
Bet tąsyk amerikiečiai turėtų 

nors tą pasitenkinimą, kad, ant 
galo, ir Europa yra valdoma 
taip jau kvailai ir juokingai, 
kaip ir Amerikos Jungtinės Val
stijos !

Toliau tas laikraštis sako, jog 
Amerikos valdžia pradeda pa
tekti į semergių rankas, į ran
kas tokių senmergių, kurios ne
pasižymi nei išmintimi nei pa
dorumu. Tos rųšies bukaprotės 
senmergės kadaise Saleme, 
Mass., degino raganas.

Iš tiesų labai blogas reikalas, 
kuomet valdininkai pradeda elg
tis taip, kaip senmergės, — tos 
senmergės, kurios kiša nosį į 
kiekvieno reikalus ir pasižymi 
nepaprastu tironiškumu ir hipo- 
kritiškumu. <— K.

Nauji Raštai
A. Vienuolis Raštai. III kny

ga. “Kultūros” B-vės leidinys 
Šiauliai 1925 met. 268 puslap. 
Kaina 10 litų.

Iš populiariausių, dabartinių

NAUJIENOS, Chlcago, IR
■ — — i, ........................................... ... !  

Plaučių Džiova
Rašo Dr. A. Montvidas s »

[Pacific and Atlantic Photo]
Baronesa Clifton gavo leidi

mą praktikuoti advokatūrą An
glijoj. Ji yra kilusi iš žymios 
Anglijos aristokratų šeimynos.

iki šio laiko visi 
tokiu laikyti. Jo, 
rašytojo raštus 

visuomenė mielai

logas. Bent 
buvo linkę jį 
kaipo tokio 
skaitančioji 
skaitydavo ir nekantraudami
laukdavo naujų.

Nekurį laika A. Vienuolis 
hieko naujo neparodė. Bet su 
savo “Raštais” trečiąją knyga 
davė didžiulę dviejų dalių apy
saką “Prieš dieną”*) mažesnę 
ir kelis skyrius pirmiaus “Ba
re” spausdino, apysakos “Vė
žys” ir pora vaizdelių: “Ka
rantine” ir “Prabočių keliais”.

Kaip anksty bosniuose, taip ir 
šiuose savo rąstuose, A. Vienuo
lis vaizduoja nūdienių laikų 
musų žmonių gyvenimą ir pa
čius žmones. Bet atskirai ne
imant ir necharakterizuojant 
aprašomųjų tipų, tenka pasa
kyti, kad A. Vienuolis šiąją 
knyga, toli nuo ankstybesniųjų 
savo kurinių. Vėlesnieji raštai 
kupini gražių gamtos ir gyvų 
žmonių aprašymo; bet turi taip 
pat daugybę įvairių psichologi
nių prieštaravimų ir jokiu budu 
nepateisinamų dalykų, tiesiog 
nonsensų! Ypač daug tokių tru
kumų apysakoj—“Prieš dieną”, 
dalinai “Vėžyje”. Čia labai daug 
nenuoseklumų; supinta mintys 
zigzagais suraikdytos, atrodo 
lyg kad autorius butų paskubo
mis rašęs ir nei kiek netaisęs

Deki šios A. Vienuolio raštų 
knygos pasisekimo— netenka 
abejoti: ji bus skaitoma. Eilinis 
skaitytojas ir trukumų nepa
stebės. Bet ir A. Vienuoliui 
reikalinga rimčiau žiūrėti į sa
vo raštus ir juos prieš spausdi
nant geriau apdirbti, nes kaip 
pastarieji garbės nedaro jau
niems rašytojams, juoba A. 
Vienuoliui.—Ą. Vidmantas.

*) Nežinia kodėl pavardino roma
nu!
... .g ,, ——----  ---------- --------- -

Policija saugo Apskri
ties Tarybos posėdžius

KALNAS, vas. 1. [LŽ]. — 
Prie Tauragės apskrities tary
bos posėdžių salės durų pasta
tytas policininkas neįleidžia į 
posėdį nekuriu opozicijos atsto
vų.

MRS. V. AGLYS
Dressniaking & Millinery

7017 Su. WeHtern Averiue
Tel. 1’roHpect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytu naujausios mados. Darome 
Homsti.tching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stvnes po 30 
ir 50 ccntii už tuziną.

............................................ i i.........................................  i.n

Džiova, sukatos, tuberkulozas 
— tai tik skirtingi vardai, o rei
škia tą pačią ligą. Vienok plau
čių džiova visai skiriasi nuo ki
tų kūno organų džiovos. Plau
čiai yra kvėpavimo organas, jų 
anatominė sudėtis skiriasi nuo 
visų kitų organų, jų funkcija 
yra gyvybei pirmaeilės svarbos. 
Plaučių džiova skiriasi ir apsi- 
krėtimo bodu ir pavojum,, ir sa
vo simptomais, ir mirtinumu 
nuo kitų orgahų džiovos. SvarT 
blausias visų organų džiovos 
bendrumas yra tik tas, kad vi
sur esama tuberkulozo bacilos. 
Pats bacilas nors ir skaitomas 
tikrąją džiovos priežastim, vie
nok jis nepadaro ligos be kitų 
priežasčių. Yra žinoma, kad 
džiovos bakterijų įkvėpuoja visi. 
Apie 90 iš kožno šimto apsikre- 
čia džiova, bet tik 60 iš 100 
miršta nuo jos. Kodėl? Kodėl 
pas vienus ji pasilieka vienoj 
vietoj ir jie net žinote nežino 
turį ligą, o pas kitus pasisklei- 
džia plačiai ir veda prie mirties? 
Turi rastis kas nors tokio kiek
vienoj ypatoj, kas palenkia prie 
ligos arba apsaugoja nuo jos. Ta 
asmeninė atspara arba atsilai
kymas yra svarbiausias dalykas, 
žinoti, kad be džiovos bacilo nė
ra džiovos, gerai; jo reikia apsi
saugoti. Bet negalint jo išveng
ti, yra gerai žinoti, kokios ypa
tybės, priežastys ir aplinkuma 
mus palenkia prie džiovos, ir ki- 
kios sustiprina kovoj prieš ją. 
Net gerai žinoti, kas neturi jo
kios reikihnės, nes daugelis įsi 
vaizdiną džiovą prasidedant iš 
keisčiausių dalykų.

Prigimtis. — Kiek netirinėta, 
kiek neteorizuota, iki pat šiol 
nėra da įrodyta, kad vaikas ap- 
sigimtų su džiova, tai yra kad 
jis paveldėtų ligą nuo savo mo
tinos bei tėvo. Net nerasta jo
kių ypatybių pas džiovininkų 
vaikus, kurios rodytų jų palinki
mą prie džiovos. Jeigu nuo ši
tos ligos miršta visi šeimynos 
nariai arba jeigu net kelios gent- 
kartės neatsikrato džiovos, čia 
yra priežastis kitur. Artimas 
kontaktas šeimynos narių, ku
rių tarpe yra džiovininkas, ir 
net artimas kontaktas' tarp gi
minių duoda progos apsikrėsti 
vienam nuo kito. Neretai džio
vininkės motinos gimdo silpnus 
vaikus, kurie palinkę visokiom 
ligom. .Jie ir džiova apsikrečia 
greičiau. Darytieji tirinėjimai 
ant gyvulių irgi neparodė, kad 
jų vaikai butų specialiai palinkę 
prie džiovos, kadangi tėvai bu
vo apkrėsti šita liga. Atsirandą 
rašytojų, kurid tvirtina, buk 
džiovininkų tėvų vaikai sunkiau 
džiovos įveikiami. Nors ir ši
tam tvirtinimui stokuoja įrody
mų. Kiti vėl skelbia, kad jei 
džiova eina per kelias gentkar- 
tes, kiekvienoj sekančioj gent- 
kartėj ji darosi vis labiau chro 
ninė, tai yra vią lėčiau veikia ir 
leidžia ilgiau gyventi. Turban 
ir keletas kitų skelbia, kad kiek
viena šeimyna turi silpniausių 
plaučių vietą, nes pas visus jos 
narius džiova prasidedanti toj 
pačioj vietoj. Kitoj šeimynoj, 
suprantama, gali būti šita silp
noji vieta visai kitoj plaučių da- 
lyj. šita teorija žingeidi ir, nė
ra abejonės, jos tikrenybė taps 
ištirta. Robert Paterson mano, 
kad nemaža džiovininkų atsiran
da delei artimų giminių apsive- 
dimo. Jis teisingai pastebi, kad 
tokių šeimynų vaikai gema silp
ni ir ligopis'prieinami, šįoj ga
dynėj apsivedimas antrosios, o 
ypač trečiosios kartos giminių 
yra paprastas dalykas. Fiziolo
gams ir nervų ir proto žino
vams yra suprantamos šitokių 
tėvu vaisiaus silpnybės.

Amžius. Džiova apserga ir 
vaikai, ir jauni žmonės ir seniai, 
vienok daugiausiai ji puola jau
nimą amžiuj tarpe 20 ir 40 me
tų. Kodėl taip? Veik visi su
tinka, kad šito amžiaus žmones 
daro didelių paslaugų prasi muš

ti gyvenime į priekį, todėl jie ne
retai persidirba fiziniai ir proti
niai. Susilpnėjimas nuo miego 
stokos, persidirbimo, rūpesčių, 
nereguliarumų ir įtempimo da
ro juos palankiais džiovai. Mo
ters šitame amžiuje rūpinasi 
šeimynos reikalais, todėl ir jos 
ligai palankesnės. Senieji nu
siramina, jie jaučiasi nieko dau 
ginu ypatingo neatsieksią, todėl 
jie nenusivargina. Vaikai turi 
mažiau atsakomybių, nėra susi
rūpinę gyvenimu ir daugiau lai
ko praleidžia ore ir saulės švie
soj.

Lytis. Vyrų ir moterų džio
vininkų skaitlius yra veik lygus. 
Lytis nedaro skirtingumo. Tik 
reikia pastebėti, kad vyro pini
ginės atsakomybės yra didesnės, 
todėl jis veda labiau įtemptą gy
venimą. Be to, vyras yra ir 
mažiau atsargus: girtavimas, 
koziravimas ir lytiniai pervir
šiai pas vyrus tankus pasireiš
kimai. Jei ne šitas neatsargu
mas, vyrų gal sirgtų mažiau, 
nes jie gauna daugiau tyro oro 
ir saulės šviesos. Tiesa, moters 
turi užgniaužti lytinius geidu
lius ir šitas ją kiek vargina, vie
nok tai geriau, negu lytiniai per
viršiai. Džiova pas mergaites 
neretai pasireiškia subrendimui 
pasirodžius ir pas augusias mo
teris “gyvenimo permainos” lai
ku.

Nėštumas. Atsitikimai ne
reti, kad moteris džiova'pradeda 
sirgti nėštumo laiku. Nėštu
mas, nėra abejonės, sumažina 
sveikatą, todėl lengviau gauti 
džiovą arba pirmiau susnudusi 
liga ima sparčiau plėtotis. Jci- 

,gu jau serganti džiova moteris 
tampa nėščia, jos liga pablogėja, 
eina staigų kursą ir tankiai ve
da prie greitos mirties. Dakta
ras Dubois sako: “Jeigu džiovi
ninkė išteka už vyro, pirmą gim
dymą ji gali atlaikyti neblogai, 
antrasis vos-ne vos gali būti at
laikytas, o trečiajo niekad neiš
laikys”. Jeigu ji būtinai miršta 
prie trečiojo, tai aišku, kad ir 
pirmasis gimdymas stato ją į di
delį pavojų ir neretai ji miršta 
net po pirmojo gimdymo. Jeigu 
džiovininkė butų liuosa nuo ap- 
sivaisinimo, tai kas kita, dabar 
gi nėštumas atsiranda net pas 
didžiausias džiovininkes. Džio
vininkė mergina visai neprivalo 
svajoto apie ištekėjimą už vyro; 
ištekėjusios būtinai turi pasi
saugoti nėštumo.

Kasė. Laukiniai žmonės džio
va nesirgdavo. Jį buvo nežino
ma Amerikos indionams, negi 
Afrikos ir Azijos laukiniams 
bei eskimosams' (samoėdams). 
Gal todėl, kad jie gyveno lau
kuose, gavo daug tyro* oro ir 
saulės šviesos, nekvėpavo du
rnais ir dulkėm, kaip miestų gy
ventojai. Bet kaįp tik negrai, 
indionai ir eskimosai susidūrė f 
su baltaisiais žmonėmis, kurie 
atnešė džiovos bacilų, taip greit 
liga prasiplatino ir tarp lauki
nių. Pastarieji pasirodė esą. da 
palankesni^’ai; — jie serga sun
kiau, liga eina greitą kursą ir 
veda prie mirties. Pas baltuo
sius ji labiau lėta, chroninė, nors 
yra išimčių. Nors tikrų žinių 
nėra, vienok aplamas spėlioji
mus daromas, buk žydai rečiau 
ąpserga džiova ir ji labiau chro
niška pas juos. Manoma, kad 
liga eidama per gentkartes iš
dirba žmoguje atsparas prieš ją. 
Uipgi manoma, kad maži apsi- 
krėtimai vaikystėj padaro at- 
sparas tolesniame gyvenime, ši
tie dalykai nėra da tinkamai pa
tirti, vienok palyginus baltųjų 
ir laukinių žmonių palankumą li
gai ir jos eigą, pas pir
muosius matos daugiau atspa
ros.

Asmens palankumas ligai. Ne 
tik džiovai, o ir daugeliui kitų 
ligų, vieni asmens yra palankus, 
kiti turi atsparos. Nesunku iš
tirti, kas turi atsparos prieš dif • 
teriją, prieš skarlatiną ir tūlas
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kitas ligas. Taip pat galima 
sužinoti, ar asmuo turi atsparos 
prieš džiovą. Vienok iš kur ta 
atspara atsiranda, niekas tikrai 
nežino. Vieni žmonės gyvena su 
džiovininkais, nesisaugoja 
neapserga; kiti saugojas! ir, ro
dos, nesueina į artimą kontaktą 
su džiovininkais — ir apserga. 
Džiovas bacilų išvengti neleng
va, todėl, reikia tikėtis, kad tik 
tie neapserga, kurie turi atspa
ros ir kurie jos nesunaikina ne
higienišku gyvenimu.

Klimatas. Džiova randama 
ir Californijoj, ir Floridoj, ir 
Šveicarijos kalnuose, ir Sibiro 
laukuose. Vadinasi, nėra prie
šingo jai klimato ir nėra tokio, 
kuris lenktų visus prie jos. Tik 
tiek yra'PastebSta, kad drėgni 
ir šalti vėjai, drėgnos ir žemos 
vietos sukelia daugiau kvėpavi
mo aparato ligų, negu sausos ir 
kalnuotos vietos. Džiova nėra 
išimtis. Kitos ligos jai da/pa
ruošia kelią, šaltose ir sausose 
vietose žmonės daug laiko pra
leidžia ore (lauke), gi kur drėg
na ir šalta, ten gyvena netoli vi
są laiką namuose. Susikimši
mas namuose, aišku, silpnina 
sveikatą ir ruošia dirvą ligoms. 
Kiek rodo Šveicarijoj surinktos 
skaitlinės keturių metų periodo 
(1904 iki 1908 m.), pakalnių 
gyventojai turi didesnę džiovi
ninkų proporciją, negu kalnų gy
ventojai. žinoma, kalnuose dau->
giaų tyro oro ir saulės šviesos. 
Bet pakalnėse da ir kita džiovos 
bu jojimui palanki priežastis yra 
— taį didesnis gyventojų susi
kimšimas, kas duoda progos li
ga apkrėsti vienam kitą* ir hi
gienos nėra galima tiek prisilai
kyti. • Kaip matote, klimatas tu
ri šiek-tiek svarbos, vienok dau
giausiai sveria asmeninė atspa
ra ir aplinkumos higieningu- 
mas.

(Bus daugiau)
------r-...... ......... ...................... ~~

Auksiniai Bonai ir Mor- 
gičiai Suteikia Sma

gumą

Netoli 14 metų lietuviai 
įvestavo savo pinigus į Pir
mų Morgičių Real Estate 
Auksinius Bonus per šj stip
rų banką ir nei vienas nėra 
pražudęs nei vieno canto.

šis stiprus su gerais re
kordais bankas yra dėl jūsų 
apsaugojimo. Jųs taipgi 
galite jvestuoti su pilnu sau
gumu ir gauti 6% už jūsų 
pinigus.

$1000 jvestuotų šiandien 
ant 6%, pasidarys $2000 j 
mažiau kaip 12 metų. Tas 
parodo, kaip yra pelninga, 
kad palaikius jūsų pinigus 
prie darbo.

Pasimatykit su M r. čai- 
kauskiu, vedėju Lietuvių Dc- 
partemento apie jūsų invest- 
mentų reikalus.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street

Atdaru' šj vakarą nuo
6 iki 8 valandą

Oulbranaen Trada Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas 
jps. F. BUDR1K, 

3343 So. Halsted St
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Geras paprotys %
Naudoki* ifufflea kasdien, kad uilalklua 

{aivos odą sveika ir kad turitl puikius 
viliančius plaukui.

Raffles^ Z 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi Į/ J| 
priešą grašių plaukų. ff'/ v

Nusipirkite bonką ui 65c šiandien Ai 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siunčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO./ ( </
Berry & South Sth Sts.z __

Brooklyn, N. Y.

Income Tax
Mes dabar atidarėme Income Tax Depart- 

mentų. Tų Department^ ves Mr. Stephenson, 
kuris specializavosi Income Tax reikaluose per 
paskutinius dešimtį metų ir yra ekspertas vi
suose Income Tax reikaluose.

Yra labai svarbu, kad jūsų Income Tax 
blankos butų teisingai išpildytos, nes naujas 
Revenue Aktas turi kai kurias svarbias permai
nas, kurios liečia kiekvienų.-

♦

Atsilankykit ir pasimatykit su Mr. Stephen
son, kuris maloniai patars jums ar reikalinga 
išpildyti blankas ar ne.

čia bus išpildomos sekamos blankos: Asme
ninės, Partnerių, Korporacijų, Sųvasčių, Infor
macijos.

Mes taipgi galime iš ryto išpildyti blankas 
jūsų pačių biznio vietoje. Ofisų valandos nuo 1 
iki 9 vakaro, kasdien. %

M. J. Kiras Real Estate Improvement Go.
3335 So. Halsted Street, Yards 6894

—————————————————... ■■■,,» .i.....
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JUBILIEJINES SUKAKTUVES
Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir Tvirčiausius 

Finansinės Įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUŪAVOJIMO 
DRAUGIJOS No. 1

v w Kapitalas $5,000,000.00
Uždėta Kovo 1897. Įkorporuota Kovo 1901

99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova
nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigos.

840 W. 33rd St., Yards 2790

Pavasariui 
švintant

I. Sniegas
Sustojo šiaurys pūtęs. Žie

mos lediniai, šaltieji pančiai 
krenta. Sniegas pagautas karš
tųjų, tyrosios saulės spindulių 
tirpsta...

Aukštieji kalnui džiaugias nu
metę sniego uždangalu kietųjj 
prispaudėjų...

Daubose elkšo balos. Pakriū
tes, krūmai tebesergsti savo 
prispaudėjus... Iš ten dar te
beina šaltas, šiurpulingas kva
pas.

Nepažino kloniai, daubos, 
krūmai, pavasario šaukiančių 
balsų!... Pripratę pažliugusias 
tamsybes dievaičio dienas leis
ti, nematant tikrojo saulės vei
do...

l ik kalnai šaukia iš i>o žie
mos ledų Laisvųjų Gyvybę. Jų 
aidas plaukia tol daubomis...

II. Paukščiai
Aukštai, toli pragydo vever- 

siai... Šiaudinėj pastogėj bur
kuoja karveliai... Varnos juoda- 
darbės vis kapstos po mėšly
nus...

Prasiveria, durys lūšnelės ir 
klausos vargdieniai švintančio 
pavasario balsų... Krutinės iš
troškę pavasario oro...

Lankštangala, dar balso savo 
neparodo... Ji slepias krūmuose 
tankiuos. Jai laikas šaltas ir 
šiurkštus... Jos laukia žmonija...

Dar sniegas kloniuose teber...
III. Medžiai

Nesibijodami speiguotų ryt
mečio šalnų, pirmuosius me
džiai leidžia lapelius. Pirmieji 
gyvybės puošmenų ženklai at
kreipia akis visų, kurių dar šir
dys nesuakmenėjo. Kieno sie
loje neužgeso tyrųjų akordų 
jausmai sveikina pavasario 
skelbėj us...

Salve! Girdis balsas aukšty
bių...

Žiedai sukrauti pumpuruos...
Žiauraus gyvenimo lankos pa

sipuoš... Gaivinantis kvapas su
vargusias širdis paguos...

IV. Piemuo
Jau tvartų durys atdarytos... 

Pakrumiuose pulkai galvijų 
Piemuo birbinę pasidirbęs, visa 
gerkle pučia, o aidas plaukia 
ten toli, toli... Pamatęs kaimy
no gyvulius tyliai atsiduso...

Atsiminė... Lupos prakalbėjo:
Ji man nupynus vainikų iš 

pirmųjų pavasario žibuoklių iš
ėjo... Jau jos nebėr...

Susimąstė piemuo atsisėdęs 
ant šalto akmens, Širdį suspau
dė lig šiol nejausta jaunystes 
ilgesio kančia...

Per nekaltus jo skruostus 
nuriedėjo dvi žibančios ašaros...

V. Artojas
Žagrės, akėčios kieme susta

tytos...
Beris, Širmis žvengia—jungo 

vilkt pasiilgo...
Susilopęs senas vyžas arto

jas taisos art laukų...
Jo noragų žiba plienas... rain 

kos tvirtos geležinės...
Dobilienos, ar dirvonai...
—Išarsimi man vistiek!..
Velėnas varpius išakėsiu... 

dagių neliks nė vieno...
VI. Visiems pavasaris

Visi, kuriuos gaivinantis pa
vasaris pabudino iš gilaus le
targo miego, tveriasi darbo...

Visi, dirbkime!..
Nusibodo tvanki žiemos at

mosfera. Nepakenčiami šalto
sios vergijos pančiai pranyks!

Miegaliai, pabuskit, pažvelgit 
į snieguotas gyvenimo lankas...

Kelkis, žmonija, ir meilės ug
nį kurk!..

Pavasario pranašai pasklydo 
l)o visą pasaulį Žiemo retežiai 
trūksta... P. Svilas.

į • ‘ .

Vartotu ir Pertaisyty

Pianu išpardavimaSI
" Už Pigesne Kaina Negu Jie Kaštuoja Padaryti B

Proga! Stebėtina Proga!
• t

Ateikit, Matykit ir Pasirinkit Šiandien!
Nereikalaujamu pinigu dabar, galite 
pradėti mokėti po 30 dienu po 50c., 
$1.00, $2.00, $3.00 arba $5 j savaitę 
arba kiek jus išgalite.

II ,r><* l)t>rtaisytu var- 
totu g r o j i k 1 i u HfiaMlfili ' Elektriniu ir Up-IBlIBilnU right pianu, kuli llfliBH r'uos gavome į mainus

u ant Kimball Pianu, turi-
me išparduoti tuojaus, 

nes vieta yra reikalinga dėl nauju 
pianu. Dabar yra didžiausia proga 
pusdykiai įgyti gerą pianą.

Ateikit ir Matykit Šiuos Negirdėtus Bargenus
$650 Hampton grojiklis, pertaisytas ......................................... $175
$650 Kerzheim grojiklis mažai vartotas, aržuolo medžio .. $195 
$600 Solo-Concerto grojiklis mažai vartotas, Raudonmedžio $240 
$450 Gulbransen grojiklis vartotas 6 mėn., Raudonmedžio $250 
$900 Cremona Electru grojinamas, juodo aržuolo ... $300
$950 Seeburg eleetra grojinamas, golden aržuolo .. $375
$1000 Carleton elektriką grojinamas, pilko aržuolo .. $395
$700 Kimball grojiklis, pilnai gva rantuotas, Raudonmedžio $400

RANKOMS GROJINAMI (UPRIGHT PIANAI
$450 Everett Cabinet grand, Ebony medžio
$500 Rice Macy Mahogany medžio ...........
$475 Stuart Cabinet grand, Raudonmedžio
$495 Kingsbury Raudonmedžio .................
$500 Cramer Aržuolo medžio.............................
$500 Sterling Raudonmedžio...........................
$550 Davis and Sons Aržuolo medžio.........
$600 Starck Aržuolo medžio, kaip naujas .
$150 Kimball Vargonai, grojina gerai ....
$450 Grojikliai Vargonai, aržuolo medžio ..
$450 Columbia Grafonola, Raudonmedžio (Desk Type) .... $98

Ir daugybė kitokių gerų bargenų

$45 
$55 
$78 
$95 

SI 00 
$125 
SI 50 
$175 
$25 
$50

■■ ............ " ........................... ................................................... ....................... '
• t

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusi u Kimball Grojikliu Pianu, Kaina
$400.00, $495.00, $650.00, $750.00 ir $850.00

....................... -..............—m .......................................■■■»"

Su minėtais pianais duodame suolelį ir didelį pasirinkimų rolių. Kiekvieną 
instrumentą pilnai gvarantuojame ir imame pilną atsakomybę dėl užganė- 
dijimo.
Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergo ir Subątos vakarais. Šventadieniais 
pagal sutarimo. Šaukite Canal 6982. '

PVO LARGESTO^

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

1$ SENŲ AUTOMOBILIO j 
PADAROME NAUJUS '
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indŽinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
' 3115 So. WaUace St. .

Telefonas Michigan 0342
k. ... ......  ............. >

ARMONIKOS

Išdirbinėjame ir —_____ „___
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

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

R U ATT A SERENELLI & CO. 
817 Blue^Island Ave„ C-360 

Chicago, UI.

P. KASPAR
REAL ESTATE

Jeigu kas nori pirkti arba 
parduoti prapertes, matyki
te mane. Turiu didelį 

pasirinkimų. %
3827 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9182

BATTERIES PIGIAI!!
Auto Accesories Ford dalys
VVestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam v jūsų senas 

batteries kuomet pirkaite nau
jas.

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jok i s dar
bas nėra permažas nei peraidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

/

^■ss^a^^^-** ''i i 

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

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

WENNERSTEN'S
N- -■ s.•. *. ,
I - ; Bohetnidn Type

MALT and HOPS Combined

Pianų Krautuvės
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street
Kampas Richmond Street Prie 19th Place

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g 

5 Reumatizmas sausgėlė■ 
H Nesikankykite savęs skaus- ■ 
g mais, Reumatizmu, Sausgėlė, l»
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
M — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalu paguldo.
M CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- J*
■ nėtas ligas; mums Šiandie dau-
■ gybė žmonių siunčia padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 50c. per
■ paštą 55c. ar dvi už $1.05.
■ Knyga: '‘ŠALTINIS SVEI- * 
® KATOS”, augalais dydyties, S

kainu 50 vintų. p

: . JĮJ8TIN KULIS ■
3259 South Ilalsted Street, >4

■ CHICAGO, 1LL. »
H T-l
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Uždarė kelis lietuviu 
saliunus Liciuvii) Bateliuose

Du darbininkai žuvo 
eksplozijoje

suardė 
nukrito 
sugriu--

Du darbininkai liko užmušti 
ekspilodavus gasui 120' pėdų gi
lumo duobėje prie Bush ir 
Delaware gatvių, kur kasama 
pamatus Eitel hoteliui.

Ekspliozija taipjau 
vandens pompą, kini 
ant žuvusiųjų. Pompai
vus į duobę pasileido vanduo ir 
greitu laiku ten buvo virš 14 
pėdą vandens, taip kad nė ug
niagesiai negalėjo išimti ją la
voną.

Abu užmuštieji darbininkai 
yra negrai. Ją lavonai tebėra 
neišimti, nes dar nespėjo ‘iš
pumpuoti vandens.

Du užmušti traukinio
\\ illiam O’Brien, 52 m., paš

to viršininkas (lak Lawn mies
tely, ir jo žmona tapo užmušti 
pasaži erinio traukinio prie 95 
ir Cook gatvių, Oak Lawn, 
traukiniui užgavus ją automo
bilių. Traukinys buvo pavėla
vęs ir ėjo j Chiiago per mies
telį dideliu greitumu.

Dzūkas prisirengus 
kovai

Nors septyni prakaitai išmuš
tų, bet “drapiežnas dzūkas” 
Bancevičius nepasiduos £>arpa- 
liui. Esą jis nesi biją.s nė Sarpa- 
liaus ilgą koją, nė ranku. “Aš 
irgi turiu ir rankas ir kojas, sa
ko dzūkas.

Tą patį vakarą žada dar ris
tis J. Šimkus su Kiloniu ir Ro- 
lewicz su Dudinsku.

Tos svarbios ristynės Įvyks 
vasario 23 d., Apveizdos Dievo

Eederalinis teisėjas Cliffe iš
davė laikinius injunetionus, ku
riais tapo uždaryta 24 saliu
nus už laužymą prohibici jos Įs
tatymų. Tarp uždarytųjų sa- 
liunų keli yra ir lietuvių.

šie lietuvių saliunai uždary
ti :

Anton B. Bagdon,

Rytoj paskaita
Liet.

1750 So.

5101 So.William Goodman,
Union Avė.,

James Ortakis, 1730
ted St.,

Pete Toolis, 4720 So. llalsted

Bytoj ryte, 10:3(1 vai 
Auditorijos mažojoj svetainėje 
bus eilinė Visuomenės Darbo 
Sąjungos paskaita. Skaitys 
inž. K. Augustinavičius, te
moj: “Evoliucijos įrodymai ir 
faktoriai.’’

Tai antra iš trijų paskaitų 
apie evoliuciją. Įdomaujantys 
tilo klausimu kviečiami lanky
tis į šias paskaitas. —V.

VVyjiam J. Pullis, 626 \V. 
27th Street.

Tarp kitą uždarytąją saliu- 
ną yra ir Martin J. Costello, 
4127 So. llalsted St., kuriame 
keletą dieną vieni butelegeriai 
šaudė kitus butlegerius net iš 
kulkasvaidžio. Garsus Colosi- 
mo restoranas tapo uždarytas i 
vieniems metams.

North Side

\Villiam McCoopin, 
6(1 St., 16 m., mokinys Ken- 
wood mokykloje, 1__ _____
tas ant vietos, kada fenas mo
kyklos inžinruimy pagavo jį už*j , 
skverno Ir įtraukė į mašiną.

z.

diena*

linkusi į Maskvą. Neprigulmin- 
g gas užsipuola ant Gaubto, buk 

jis suskaldęs vaikų mokyklą. 
Tai netiesa. Nesuskaldė, tik at- 

. siskyrė nuo maskviškių ir da
bar daug geresnėj tvarkoj mo
kykla stovi, negu pirmiau. Vai
kučių priklauso 43 ir visi yra 
geiai tvarkomi, nes mokytojas 
ir komitetas yra tėvų išrinkti 
ir tuos vaikučius mokina ir 
tvarko taip kaip tėvai nori, nes 
tėvai juos palaiko.

Neprigulmingas sakosi nema
tęs nieko blogo iš Maskvos da
vatkų. Tas tik negal matyti, 
kuris pats prie jų priklauso. 
Kas surinko pinigus nupirkimui 
piano ir kur tas pianas yra? 
Tėvai sudėjo kiek kas išgalėjo 
ir nupirko pianą manydami, 
kad bus dėl vaikučių mokymo, o 
dabar vienas žmogus pasilaiko 
tą pianą ir tėvams negrąžina. 
Tėvai atsiskyrė nuo tovariščių, 
bet vardą Ažl). laikė per 6 mė
nesius ir norėjo toliau laikyti, 
bet negalėjo, nes tie tovariščiai 
visokiais budais persekiodavo, 
net su policijos pagelba. Tad 

buvo priversti vardą mai- 
kad visiškai atsikračius 
tovariščių. Neprigulmin-

kvietė mokytojauti, o ne kokia 
ten šeimininkė. Neprigulmin
gas sakosi buvęs ant -vaikučių 
parengim ir spėja, kad kokia 
dešimkė atliks pelno. Jeigu Ne
prigulmingas kalba apie AŽD., 
tai tiesa, bet jeigu apie Dailės 
Vaiku chorą, tai blogas esi spū- 
jikas, čia ne dešimkė, liet ma
žiausia $30 liko. Neprigulmin
gas teisina moterėlę buk ji at
silankiusiųjų nevadinusi avi
nais. Jeigu bus reikalas, tai 
galhi pasakyti jos vardą ir vie
tą, kur kalbėjo. Tegul Nej/i-

(Seka ant 7-to pusi.)

O. D.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Kectalr 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W.Bfiaudette, M.O
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

. .............—.... u i»—i ■ .. .. ii.ii

Jusy buvęs senas "
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

LIETUVIAI KRIAUČIAI
. Praneša South West apielinkės lie

tuviams, kad nesiveluotumėt su pa
vasariniais drabužiais. šjmet Vely
kos labai ankstybos; tai prašom atsi
lankyti pas mus, mes dirbam naujus 
ant užsakymų ir taisom senus mote
riškus ir vyriškus. Darbas yra 
garantuotas. Prašom duot mums 
patarnaut.

WESTWO()D TAILORS 
CLEANERS AM) DYERS

2412 W. 71 St., Chicago. III.
3 durys j vakarus nuo Westem Avė.

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

. 1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

•Rytoj North Sides lietuvių ap- 
vaikščiojimas

Bytoj (sekmadieny)
North Sidėj bus didelės iškil
mės, nes rytoj visi North Sides 
ir apielinkių lietuv ai gražioj ir 

'erdvioj Humboldt svetainėj 
(Maccabee Temple), 1621 N. 

529 W. Gali lomia Avė., prie North 
^ve., (prie pat elevatoriaus)

Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves.

Tai bus didelės iškilmės, di
delė lietuvių šveųtė, kuriose da
lyvaus ir Lietuvos konsu’as P. 
Žadeikis, o ir kiti žymus lietu
vių kalbėtojai.

Be to iškilmėse dalyvaus 
Pirmyn Mišrus Choras, Bijline
lio choras, dainininkas J. Če
paitis ir daug kitų artistų • 
artisčių, kurie patieks 
dalyviams labai gražų 

; ma.
Todėl visi North 

apielinkių lietuviai dalyvaukite
■ šiose iškilmėse, 
vieno, kuris 
svarbią Lietuvos 
mybės sukaktuvių.

Iškilmes ruošia 
Draugiją Sąryšis 
Vadavimo Komitetas.

Pradžia iškilmių 1:30 vai. po 
pietą.

liko užmuš- ųpvaikščios 8' melų

RYTOJ’ ATLETŲ KLIUBE 
TRENIRUOSIS NAUJAS 

RISTIKAS

Kliu- 
Itali- j

Bytoj l’niversal -Atletų 
be treniruosis nesenai iš 
jos atvykęs ristikas. Be jo bus 

'dar daug ir kitų ristiką. Tre
niravimosi prasidės 4 vai. 
pietą.

Požėlos-Zanavičiaus ristynės 
įvyks pradžioj ateinančio 

mėnesio

po

Ptadžioj ateinančio mėnesio 
tikrai įvyks Zanavičiaus - Po

žėlos ristynės. Vieta ir diena 
parapijos svetainėj (ant 18-tos).ibus pranešta valiai’.

Rytoj 3 vai. po piety risis Adomas Wedzes 
su Dudinsku

Kadangi ketverge pasitaikė nepaprastai blogas oras, tai ta
po nutarta ristynės perkelti. Tokiu bildu Adomo VVedzes ristynės 
su Dudinsku įvyks rytoj (vasario 21 d.) 3 vai. po pietų, Šv. Jur
gio parapijos-svetainėj.

Adomas ir Dudinskas yra tiek užsidegę ristis, kad rytoj ne
bus galima juodu ir su šaltu vandeniu perskirti.

Risis taipgi ir kitos poros: Augimas su Levickiu, Juzėnas su j
Columbus ir Mingela su Kvažausku.

Pranešimas
šiuo pranešu visiems lietuviams, draugams ir pažįstamiems, 

Gary, Ind., kad aš atidariau /

PUIKIA KEPYKLA
Čia bus kepama juoda, balta duona, keksai, pajai ir tt. Patar

nausime olselio kainomis vestuvėms, bankietams, grosernėms, buvei
nėms — kas tik reikalaus.

Atidarymas įvyks Sukatoj 
Sausio 20,1926

MIDWEST BAKING COMPANY
PETRAS YERUTIS, Savininkas 

2156 West 15 Avė.,. Gary, Ind

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

progra- 
■į 

Sidės ir

Te nebus nė 
nepaminėtų šių 

nepriklauso-

North Sidės 
ir Vilniaus

Įžanga visiems dykai.
— Lietuvis.

Phoenix
miestelis rubežiuojas su
kitais miesteliais išdviem 

rytų su So. Ilolland, o iš vaka
rų su industriniu miestu Ilar- 
vey. Miesto centras yra Vin- 
cen nes Boad (?).

Nuo pat lietuvių apsigyveni
mo šiame miestelyje, veik nie
ko nebuvo veikiama. Tik pasta
raisiais metais atpludę keli 
Maskvos garbintojai pradėjo 
veikti visokiais budais, taip 
kad atsirado įtikėjusių į Mas
kvos diktatūrą ir tarp vietos 
lietuvių ir tai taip smarkiai 

i kad nesidrovi pavartoti ir kum- 
ščią prieš tuos, kurie Maskvos 
negarbina.

Štai du vietos piliečiai susi
tiko smuklėje ir begurkšnoda- 
mi munšainą pradėjo kalbėtis 
apie politiką. Vienas ėmė gir
ti Maskvą, o kitas peikti. Mas
kviškis gailaus supykęs kam jo 
draugas negarbina

i šėrė jam į veidą 
smarkiai, kad tasis 
net grindis įlaužė,
pas mus kariaujama už bolše
vizmą. — Mažai ką Veikęs.

Maskvos, 
ir tai taip 
krisdamas 
Štai kaip

So. EnglewĮi[i<l
Neprigulmingas nori neva tar

ti tiesos žodį apie šią koloniją. 
Bet ar jis ištikrųjų stengiasi 
tiesos laikytis? Visai ne.

Neprigulmingas sako, kad 
draugijos atsisako remti vaiku
čiu parengimus, bet nepasako 
kokią vaikučių, nes čia kaip 
pirma rašiau, yra Dailės vaikų 
choras ir A. ž. D. Tėvai pa
laiko ir remia Dailės vaikų 
chorą; tie tėvai ir prie draugijų 
priklauso, ir į vaikučių paren
gimus eina su mielu noru, nes 
jie žino, kad tie vaikučiai pri
klauso jiems ir tėvai tuos vai
kučius remia. O A. ž. D. tėvai 
neturėjo teisės prie vaikučių, 
o tik koks vienas ar du tavor-į 
ščiai. Už tai ir atsisakė visi 
juos remti. Neprigulmingas to 
nematė, nors ir leido savo vai
kučius, ne$ ir jo galvelė yra pa-

tėvai 
nyti, 
nuo 
gam, matyt, tokie darbai patin
ka, nes jis-nemato nieko blogo. 
Bet tėvai kitaip žiurėjo\ į to
kius darbus. Tai tik\ keletą 
blogą darbą paminėjau, bet tai 
toli ne visi. Neprigulmingas 
norėdamas pasirodyti, kad ir 
jis.Naujienas remia sąko: skai
tymui knygas pirkdavo Naujie
ną knygyne. Netiesa; daugiau
sia. pirkdavo iš Draugo knygy
no. Neprigulmingas sako, kad 
pas kokią tai šeimininkę esą 
$21. Ir siunčia mokytoją atsi
imti už mokinimą. • Juokingas 
dalykas, kad mokytojas turi 
eiti su kvitą, kad jam užmokė
tų už jo darbą. Man rodos, kad 
tas turi apmokėti, kas jį pa-

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garant’ioiv.me visą savo darbą, ir 
žemas musų kainus. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 ,West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Lietuvių patar-

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

se ? /
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetona
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.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

/ • I 1

Gegužio-May 15 dieną, 1926

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

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

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

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

KUPONAS
Sausio ..............   1926

GERBIAMIEJI: —
Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 

Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisirengimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grįžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Vardas ir pavardė ..............................................
Adresas.................................... ................................

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

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metą_.,Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chronižkuose ir. . 

privatinėse ligose
Socialčs 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. 
Specialia gydymus nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
geltos 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 praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame naine. \
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

rXXXXYXTYXXTTTXTXXXXXXXTTY

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

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

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų . gausit ui 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Lieiuvii) Raieiiuose.
(Tąsu nuo 6-to pusi.)

gulmingas nemėgina paslėpti 
jos liežuvio. BVD. tihka ne 
kokiai tai poniai, bet maskvie
čiams, nes jų? to vardo yra pil
nai užsitarnavę.

Neprigulmingas sakosi mylįs 
tiesą, bet skaitytojai dabar 
mato, kiek tos tiesos jis buvo 
parašęs.

—šeštadienį, vasario 14 d., 
Dailės Vaikų Choras buvo su
rengęs gražų koncertą. Progra
mas susidėjo iš dainų, monolo
gų, eilių, piano, smuiko ir kla
sinių šokių. Visa tą išpildė na- 
tys choristai su didžiausiu pa
sisekimu, nes* kožnas vienas at
liko savo užduotį kuopuikiau- 
sia. žmonių buvo daug. Smagu 
kad tėvai taip rūpinasi savo 
vaikučiais. Pelno liko $-10 su 
centais. — Tėmytojas.

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis Ir Pi
rsnis Už Ki
tu Patarnavi-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 1040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.
. - - „y

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1616 W. 46th St., Chicago
b-........  ———>

S. M. SKUBĄS
Graborius ir 
Baisa nuloto jas

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Palaidojimus aprūpinu gerai ir 
dailiai. Busite pilnai patenkinti.

Automobiliai vestuvėms, krikš
tynoms ir t. t. •

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

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

FELIKSAS SIMINAS
Mylėjom mes jj gyvą esantį nepamirškim jo ir mirusio. Pami

nėjimas metų, sukaktuvių mano numylėto vyro ir brangaus tėvelio, 
kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17, 1925. Sulaukęs 64 metų 
amžiaus palikdamas dideliame nubudime moterį Oną, sūnų Stanisjovą, 
3 dukteris: Rozaliją Mikaločienę. Oną Rindokienę, Marijoną Kre- 
gauskienę, 2 brolių, Vincentą ir Antaną, ir vieną seserį Marijoną 
Paukštienę ir vieną pusbrolį Kazimierą Siminą. Visi Amerikoj. 
Praėjo vieni metai kain ta nelemtoji mirtis atskyrė nuo musų numy
lėtą vyra-tėvelį ir brolį, o 'paliko musų širdyse žaizdos, kurios neuž- 
gys ant amžių. Spaudžia jumis šalta žemelė švento Kazimiero kapi
nėse, o musų širdis veria gailestis ir nuliūdimas. ‘ Netekome myli
miausio vyro, tėvelio, kurį mes taip mylėjome ir jis mumis mylėjo. 
Pranyko iŠ musu akių ir pasislėpė jis juodoj žemelėj.

Pamaldos atsibus vasario 23, 8 vai., Šv. Pranciškaus bažnyčioj, 
Indiana Harbore, Ind., 3991 Fir. St. Nuoširdžiai meldžiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ant pamaldų.

Ilsėkis brangiausia mano prisiega ir tėveli šaltoj žemelėj. Lauk 
musų prie savęs. Liekame nubudę,

Moteris Ona, sunus Stanislovas, dukterys Rozalija, Ona ir 
Marijona, žentai A. Mihalocz, P. S. Rindokas ir L. Kregovski, 
Broliai ir Sesuo.

Marguetto Park
Vasario 13 d. buvo surengta 

“surprise party” p. p. Kazimie
rui ir Antoninai Kaleckiams, jų 
namuose prie 6118 S. Califor
nia Avenue.

K. Kaleckis, kaip paprastai, 
išvyko į darbą, o jo žmona bu
vo pašaukta pas gimines Mar
tinaičius neva pagelbėti jiems 
jų valgykloje prie 1338 W. 59 
St. Į ten buvo pakviestas ir p. 
Kaleckis ir juos ten išlaikyta 
iki 9 vai. vak. Kada jie sugry- 
žo namo, tai namą rado pilną 
svečių — giminių, draugų ir 
pažystamų, viso į 100 ypatų, 
kurie įteikė šeimininkams pui
kią dovaną (3 šmotų frontinį 
setą). Taipjau buvo vakarienė, 
o paskui svečiai linksminosi 
per visą naktį, griežiant dviem 
muzikantams. Tik ryte visi iš
siskirstė, linkėdami p. p. Raje
ckams igu lir laimingų metų.

— A. Z.

Marųuette kolionijoj biznieriai 
dauginas.

Pastarųjų keleto metų bėgiu 
pradėjo lietuviai traukti iš vi
sų miesto dalių ir apsigyventi 
gražiausioj miesto daly, arti 
parkų, šviežiame ore ir prie vi
sų patogumų. Paskutinis ap- 
skaitliavimas rodo, kad jau 
spėjo per tą trumpą laiką apsi
gyventi apie 1000 lietuvių šei
mynų. Todėl ir veikimas pra
sidėjo. Vieni tveria lietuvišką 

•parapiją, kiti draugijas, biz- 
nius ir tt. Ar nevertėtų pagal
ioti Marųuette parkiečiams, 
kad sutverus SLA. kuopą, nes 
randasi plati dirva.

Taipgi ir biznieriai, daugi
nas. Pastaruoju laiku persikė
lė nuo Bridgeporto plačiai ži
nomas nekilnojamųjų nuosavy
bių pardavinėtojas K. J. Ma- 
chiukas ir atidarė ofisą prie 
2436 W. 59 St. po. vardu K. 
J. Macke and Co. Linkėtina 
jam geriausių pasekmių dar

buose ir pageidaujama parduo
ti namus šioj kolionijoj tik lie
tuviams. .

—Marųuette parkietis.

Brighton Park
Du Kliubai žada susivienyti

ši apielinkė yra labai skait
lingai apgyventa mūsiškiais 
I lietuviais, todėl nestebėtina, 
1 kad čia randasi daugybė įvai
rių įvairiausių įstaigų — biz
nių, be to čia randasi ir keletas 
organizacijų. Vienos H) pašelpi- 
nės, o kitos politiškos. Kurios 
yra skaitlingos nariais ir tvir
tos finansais, tai tų veikimas 
visuomet būna sėkmingesnis, o 
ir savo tarimus lengviau gali 
pravesti gyvenimai). Kas kita 
yra su mažiukėm organizaci
jom, kurios turi nedaug narių

DAINUOS RYTOJ NORTH 
SIDfiS LIETUVIŲ 
APVAIKščIOJIME

J. ČEPAITIS,
jau spėjęs pasižymėti savo bal
so gražumu ir tyrumu daininin
kas, dainuos rytoj 1:30 vai. po 
piet North Sidės lietuvių 8 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių apvaiksčiojime 
Humboldt svetainėje, 1621 N. 
California Avė., ties North 
Avė. •< ' .' < 

ir neturtingos; ypatingai prie 
dabartinių gyvenimo apystovų 
nežiūrint kaip tokia maža orga- 
nizacijėlė nesidarbuotų, kaip ji 
nesistengtų siekti prie savo už
sibrėžto prakilnaus tikslo, nie
kas su ja nenori skaitytis, nie
kas į jos darbuotę nekreipia 
domėsio. Kas lieka daryti, kad 
vieną ar kitą, tokią organizaci
ją pastačius ant tvirtesnių pa
matų? šio klausimo išriši
mui jau bus apie pusę metų 
kaip Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo nariai darbuojasi. 
Apie tai turėta pasikalbėjimų 
ir su Lietuvių Brighton parko 
Pašelpos ir Politikos kliubo 
nariais. Pasikalbėjimuose pri
eita prie sustitarimo, kad šiuos 
du kliubus suvienijus į vieną. 
Pasekmėje, dabar abudu kliu
bai turi išrinkę komisijas, ku
rios bendrai veda “tarybas kas 
link susivienijimo. Kliūčių be
veik kaip ir nėra, nes abiejų 
kliubų uždaviniai kuone tie pa
tys. Nesunku numatyti, kad 
trumpoj ateity iš Amerikos 
Lietuvių piliečių kliubo ir iš 
Lietuvių Brighton Parko Pa
šelpos ir Politikos Kliubo, bus 
padarytas vienas tvirtas kliu- 
l>as, kurio nė Įjeklos vartai ne
pergalės. Visko bus atsiekta, 
jeigu tik abiejų kliubų nariai 
laikysis solidarumo ir turės sau 
už obalsį “vienybėje galybė“. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
kliubo susirinkimas bus rytoj, 
McKinley parko svetainėje (di
džiojoj), lygiai pirmą valandą 
po pietų. Nariai eidami susirin- 
kiman prašomi ir savo draugus 
atsivesti dėl prisirašymo į kliu- 
bą. — Anton J ūsas.

Atidarė aptieką
Aptiekininkas Pranas Bakas, 

kuris turi bendrai su J. Griga
liūnu aptieką prie 2346 W. 69 
St. Marųuette Park, šiomis die
nomis atidarė naują aptieką 
prie 11062 Vincennes Avė., 
Morgan Park. Taigi daba< ir 
Morgan Park lietuviai turės sa
vo aptieką. P-as Ra kas yra 
senas ir patyręs aptiekininkas 
ir sugebės tinkamai patarnauti 
vietos lietuviams. —D.

Valančiaus byla atidėta
Vakar turėjo įvykti svarsty

mas S. Valančiaus reikalavimo 
naujo bylos nagrinėjimo, bet 
teisėjui išvažiavus, svalstymas 
to reikalavimo tapo atidėtas iki 
kovo 13 d.

Teismas, apart jury, dar nė
ra išnešęs jokio savo nuospren
džio Valančiaus byloje ir ne
duos jokio nuosprendžio iki ne
išriš Valančiaus reikalavimo 
naujo bylos nagrinėjimo. R.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

s 7 eatras
F Muzika

J. Vaičkaus darbuotė 
Amerikos lietuviu 

tarpe

J. Vaičkus atkeliavęs į Ame
riką jau išgyvęiio dvejus me
tus ir pradžioje jo darbuotės 
atrodė, kad jis taip pat pasi
elgs, kaip nekurie iš Lietuvos 
atkeliavę menininkai — perva
žiuos lietuvių kolonijas, už
dirbs keletą, centų ir grįž į Lie
tuvą. Bet ne, jis davė lietu
viams žodį dirbti lietuvių išei
vių tarpe, padėti jiems kelti lie
tuvių kultūrą per meną, per te
atrą. Ir tas žodis, tas pasiža
dėjimas jo su dideliu pasiryži
mu šiandiena yra vykdomas ir 
rezultatas jo darbų nuolatinis 
lietuvių dramos teatras Chica- 
goj, kuriame susispietė geriau
sios Chicagos lietuvių artistų 
pajėgos. Nežiūrint į tai, ar tai 
duos jam pelno ar tai bus nuo
stoliai, su užsidegimu varo me
no barą ir pakol kas nemano 
grįžti į Lietuvą, nors ir atrodo, 
kad jam čionai yra ne pyragai. 
Pakol kas nesirado dar ganėti
nos iš lietuvių visuomenės pa
spirties jo idėjai vykdyti, bet 
vis daugiau ir daugiau įsigyja 
bendraminčių, jo eilės auga ir 
duoda gražios vilties kad jokios 
aplinkybės nesustabdys jo 
darbuotės. Vasario mėn. 28 d. 
jam yra ruošiamas jubiliejus 
20 metų sukaktuvių scends dar
buotės lietuvių teatro dirvoj. 
Todėl broliai lietuviai nepamirš
kime tos dienos, pareikšti jam 
savo simpatijas," ,dalyvaukime 
jo iškilmėse, gražiame erdvia
me Eight Street teatre, 741 S’. 
Wabash Avė. corner. 8th St., 
vaidinant gražiausi musų dra
matinės literatu rę# veikalą Pu
tino “Valdovo Simus”. Tai bus 
musų meno šventė ir kaip jis 
pats sako “pusantrų metų nuo
latinio darbo Chicagoj, davė 
jam progos toms iškilmėms pa
siruošti.” Tikietų kainos vi
siems prieinamos, nes ir čia
nėra tikslas pasipelnyti, bet 
skaitlingam btiroly pasidžiaugti 
nuveiktais darbais. — y.

VIENAS Iš WASHINGTO- 
N’O MORALIŲ NUSI

STATYMŲ.

Jurgis Washington’as ku
rio gimimo dieną musų šalis 
apvaikščios i keletą dienų, 
yra jo palikta užrašų knyge
lė kuomet jis dar buvo jau
nuolis. Tie jo užrašai — 
nurodymai dėl užsilaikymo 
yra 57. No. 46 skaitome: 
“Nedaryti to ko jus negali
te atlikti ir bukit atsargus, 
kad išpildyti savo pasižadė
jimą”. Tas visuomet buvo 
nusistatymu pas Joseph Tri- 
nerį kuris padėjo savo Kar
tųjį Vyną ant marketo 36 
metai atgal, kaipo atsakan
tį skilvio toniką ir vidurių 
pravalnitoją. Jis nepažadė
jo nieko daugiau negu sudė
tiniai Trinerio Karčiajame 
Vyne gali atlikti, todėl nie
kas negali būti apviltas. 
“Ladyvvood, Man, Canada, 
gruodžio 11, 1925. Aš var
toju Trinerio Kartųjį Vyną 
Kaipo kraujo toniką ir tas 
man suteikia puikias pasek
mes. Aš pirmiau jausda- 
vaus mieguistas ir mano iš
žiūra išrodė pageltusi, bet 
dabar aš esu kitokis žmo
gus. John Lissak.” Jei jūsų 
aptiekorius arba pardavinė
tojas gyduolių neturi pas 
save Trinerio Karčiojo Vy
no, Trinerio Linimento( nuo 
reumatizmo ir neūralgia), 
Trinerio Cough Sedative ar
ba Trinerio Cold Tablctii 
stake, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

(Apskelbimas)

I

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

Naujienų. S polka, uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamisiyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 2D metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Ar oori būti nariu Chicagtfc 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija .Savi
tarpines Pašalpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. [ šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $G, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelna išmokama gyvenan
tiems Lile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra prieinamos ir čielos drau
gystėj bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankinių) galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
Išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
•liftus sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Liet. Teatr. Dr-stės Šv. Martino 
mėne.^ųis susirinkimas įvyks šešta
dieny, vasario 20 dieną, šių melų, 7:30 
vai. vak., Parapijine svet., 32nd PI. 
ir Auburn Avė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes randosi svar
biu reikalu aptarti.

. P. K. Nut. Rašt.

Lietuviškos Tautiškos Draugystės 
“Vienybes” mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 20 d., M. Meldažio sve
tainėj, 2244 W. 23rd PI., 7:00/^lan
dą vakare. Kviečiame draugus skait
lingai atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių.

J. VVidislauskas, Nut. Rašt.

Teatrą ir Balių rengia Pirmyn Miš
rus Choras, nedėlioj, vasario 21 dieną, 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:00 vai. vakare, Ger
biamą publiką kviečiame širdingai at
silankyti, nes pamatysite, kuo dar li
gi šiol nematėt.

Komitetas

Moksleivių Domei. — L. M. S. A. 
visa Centro Valdyba ir Apšvietos Ko
misija, laikys posėdį šeštadieny, va
sario 20 d., 7:00 vai. vak. pas K. J. 
Semaška, 1834 Wabansia Avė. Virš- 
minėti Valdybos nariai bukite laiku.

Centralis Sekr.

North Side. — A. L. T. Sandara 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą septintadieny, vasario 21 dieną, 
2:30 Vai. po pietų, Liuosybės Salėje. 
Visi nariai ateikite, nes yra daug 
reikalų.

Kuopos rašt.

I)r-jos Lietuvos Ūkininko susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 21 
d., Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI. lygiai 1 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba

North Side. — 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių iškilmin
gas apvaikščiojimas bus ateinantį 
sekmadienį, vasario 21 d., 1:30 vai. 
po piet, Humboldt Maccabee Temple 
svet., 1621 N. California Avė., prie 
North Avė. Kalbės Lietuvos konsu
lus P. Žadeikis ir kiti žymus kalbė
tojai. Bus didelis muzikalia progra
mas, kurį išpildys Pirmyn Mišrus 
Choras, Bijūnėlio choras ir daug ki
tų artistų. Visi North Sidės ir apie- 
linkės lietuviui kviečiami dalyvauti 
šiose didelėse iškilmėse. Įžanga dy
kai.

— North Sidės Draugijų Sąryšis

L. S. S'. 81 kuopos nepaprastas su
sirinkimas įvyks ateinantį šeštadienį, 
vasario 20 d., l ai 8 vai. vakaro, Liuo
sybės svet., 1822 VVabansia Avė. Vi
si nariai prašomi laiku atvykti. Yra 
svarbių reikalų.

.— Kuopos Raštininkas.

Svarbus moterų parodos skyriaus 
susirinkimas įvyks panedūly, vasario 
22, 8 vai. vakarė, Mark White Sųuare, 
29th St. ir Halsted St. Visos mote
rys žingeidaujančios ta svarbia paro
da, malonėkite dalyvauti susirinki
me. — Vaidyba

PRANEŠIMAI
Paskaita. — Antra inž. K. Augus- į PASIRENDAVOJA kepykla — su 

tinavičiaus paskaita apie evoliuciją * visais įrengimais. 8651 Baltimore Av., 
"1 So. Chicagb, 111.bus ateinantį sekmadienį, vasario 21 

d., 10.30 vai. ryte, Lietuvių Audi
torijos mažojoj svetainėj. Tema: 
‘Evoliucijos įrodymai ir faktoirai”. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Visuomenės Darbo S-ga

Jaunų Lietuvių Amerikonų Kliu- 
bas laikys mėnesinį r ....
nedėlioj, vasario 21 d., ---- —
po įlietų, 'tautiškos Parapijos svet., 
3501 S. Union Avė. Malonėkit visi 
nariai atsilankyti ir atsivesti pažįs
tamus. —Valdyba.

.susirinkimą! sus.
1:30 vai.

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Dr-stė laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėliok vasario 21 d., 1 
vai. po pietų, Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted SI. Todėl visi na
riai atsilankykite, nes bus svarbių 
reikalų. —K .A. Urnežis, rašt.

Am. Lith. Citizen Club i2tn Ward 
susirinkimas atsibus nedėlioj, vas. 
21, <1., 1 vai. po pietų, McKinley 
Park svet., 39th ir Vvcstcrn Avė. 
Nariai būtinai turi atsilankyti ant 
susirinkimo, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstyti ir apie .susivieni
jimą su kitu kliubu. Atsiveskite ir 
naujų draugų. —Jos. Eringis, rašt.

Gražus vakaran Lietuvos Social
demokratų naudai ims seknmdic- 
ny, vas. 28 d., 7 v. v., M. Melda
žio svet., 2212 \V. 23 PI. Vaidinimas, 
dainos, šokiai, muzika. Visi Hetu- 
viai-ės kviečiami atsilankyji į šį 
margą, bet gražų vakarą ir pa
remti kovą už Lietuvos laisvę. Įžan
ga tik 75c. šokianis 50c.

LSS. VIII Rajonas.

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašel- 
pinis Kliubas laikys savo mėnesi
nį susirinkimą nedėlioj, vasario 21 
d,, paprastoj svet., prie 30 ir Hal
sted St. Nares ir narius meldžia
me atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui.

S. Jonaitis, pirm.

<* * ii 1 • i1Tautiškos Draugystės l ‘ Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario1 21 d., Mark White 
S(|uare Knygyne, nuo 1 vai. po 
piet. Visos narės malonėkit atsi
lankyt, nes bus daug svarbių rei
kalų. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ponios Papievienės, gir

dėjau, kad apsivedė su kitu vyru. Gy
veno pirmiaus ant 18-tos gatvės. Tu
riu svarbų reikalą, prašau jos pa
čios arba kas apie ją žino pranešti. 
Busiu dėkingas.

1739 So. Halsted St.
Chicago, III. Bok 668

A.š Jieva Kirvaitienė iš Didžiosios 
Lietuvos 2-rų Kumečių kaimo, Lan
keliškių valsčiaus, Vilkaviškio apskri
ties. Dabar gyvenu Klaipėdoje (Mė
mei) Laukininkų g-vė No. 9-10. Pa- 
jieškau Suvienytose Valstijose Ame
rikoje, savo giminių brolio Jono Bro
ko, paeinančio iš Didžiosios Lietuvos 
2-rų Kumečių kaimo, Lankeliškių 
valsčiaus, Vilkaviškio apskrities, o 
taipgi pajieškau savo dvi seseris Ago
tą Brokaitę, po vyru pavardės Matu
laitienė ir Veroniką Brokaitę, po vy- 
rCF Milauckienė. Abi paeina iš Didžio
sios Lietuvos 2-rų Kumečių kaimo, 
Lankeliškių valsčiaus, Vilkaviškio ap
skrities. Dabar gyvenanti Amerikon, 
nuolankiai prašau jeigu kas žinote 
apie juos skubiai prašau pranešti.

JIEVA KIRVAITIENĖ 
Klaipėda (Memel) 

Laukininkų g-vč No. 9-10

PAIEŠKAU tėvo Mike Polovski. 
1922 m. gyveno Main St. 901 La 
Saite, 111., bet dabar nežinau ka
me gyvena. Ieško jo dukterėlė 
Magdelena Paulauskaitė; paeina iš 
Kletiškio (Įvaro, bet dabar gyvena 
Pluščikių dvare, aKitiio rėd., Ra
seinių apskr., Kražių vals. Kas 
•apie jį žino, paršai! pranešti arba 
jis pats tegu atsišaukia. Turiu svar
bų reikalą. —Mag. Paulauskaitė.

IEŠKAU brolio Jurgio Kutkos, iš 
Lietuvos Utenos anskr., Vyžunų 
valsčiaus, šileikių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoj, o dabar girdėjau 
gyvena Joy City, netoli New Yor- 
ko. Brolis Antanas Kutkas turi 
svarbų reikalą. Antanas Kutka, 
Paula No. 52 and 21, Habana, Cuba

PAJIEŠKAU l^ovilo Vilimas. Aš 
išvažiuoju Kanadon. Noriu pasimaty
ti, prašau prisiųsti savo adresą.

V1CTORIA WILLIAMS 
4700 Malden Street 

Chicago, Iii.

KAS ŽINO kur dabar gyvena 
Auna Romunauskas arba Anna Ro
man, prašau man pranešti; busiu 
dėkinga. Ji pas mane gyveno su 
savo vyru ir vasario 16 <1., 1926, 
pabėgo. Kas praneš, duosiu gerą 
atlyginimą. Box 680, 1739 S. Halsted 
St., Chicago.

PAJIEŠKAU partnerio į didelę 
fornišlų krautuvę. Turi turėti pini
gų arba kokią savąsti. Gera biznis, 
gerai išdirpta ir randasi labai geroj 
vietoj.
Atsišaukit į

Bok 675 .

bAlESKAU partnerio į restau- 
ranlo biznį. Aš esu viena moteris 
ir negaliu apsidirbti. Biznis eina 
gerai. 2414 \V. 17 'St.

w PAIEŠKAI! partnerio j vyriškų 
drabužių krautuvę; turi būti kriau- 
čius. Priimsiu kad ir su mažai pi
nigu. Biznis išdirbtas, geroj vietoj.

Kreipkitės;
.1. JAKUS

146 Broa<l\va\, Melrose Park, III.

ISRENDAVOJIMUI

PASIRENDAVOJA 5 kamba
riai. Rendos $24 mėnesiui ir 
3 kambariai, $14.Elektra, ga- 
zas, maudynės. Kambariai švie-

. J. M., 3119 So. Morgan 
Street. ,

4 RUIMAI rendai, rendos $18 į 
mėnesi; gera vieta. 3621 South 
Wallace St. Tel. Boulevard 3652.

Aš pagerinau savo namą, įdė
damas steam heat ir daugiau da
lykų. 2 flatai tušti dėl gerų žmo
nių. Remia pigi.

kreipkitės:
3653 W. Huron St.

Tel. Kedzic 3815

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris Bridge- 

porte vienai merginai. Turi bum mau
dynė, telefonas. Neturi butV tarpe 
munšainierių. Praneškit Naujienų 
Skyrius, 3210 S<K HalstęiLfit.

REIKALINGAS kambarys vaiki
nui prie mažos šeimynos Bridge
porto ar 18 gatvės apylinkėj, ar 
kitur kur. Kambarys tik 10 dole
rių mėnesiui. Brangesnį nerašinėkit. 
Kas turit tokį panašų kambarį, 
parneškit laišku į Naujienas, 1739 
S. Halsted St. Box 679.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi- 

arba moterims; su 
valgio, $3 ir $4, 
valgiu 
G ADEI KO 
Halsted St.

gyventi, vvrams 
valgiu urba be 
$8 j savaitę su

PETER
1606 So.

RUIMAS rendai, vaikinams. Kam
barys šviesus ir didelis, lubos.

3422 Lowe Avė.

STOK, pagalvok! Kur gausi šii
tą ir švarų kambarį?Yra maudyne; 
kambarių kaina $2 ir $1.50 į sa
vaitę. Galima matyti nuo 4 iki 8 
vai. vakaro

Mrs. A. Danilo
3534 S. Parnell Avė

KAMBARYS vienam vyrui, su 
valgiu ar be valgio; garu šildomas, 
1 lubos, 3339 Lowe Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys, ap
šildomas, su visais patogumais, 
prie mažos šeimynos. Tinkantis in
teligentui arba švaraus darbo dar
bininkui. Pageidaujama tik blaivi 
ypata,

5919 S. Fairfield Avė.
Tel. Prospect 6920

PASIRENDAVOJA vienas kamba
rys, šviesus, garu apšildomas, prie 
mažos šeimynos. Taipgi garažas 
dėl vienos mašinos.

Atsišaukite:
7000 S. Campbell Avė.

KAMBARYS, 
nai dykai, kuri 
karus į savaitę 
tų vaiko.

Atsišaukit 
4618 S.

apšildomas, mergi- 
galėtų pabūti 3 va- 
nainie prie 9 me-

\Vestcrn Avė.

PARENDAVOJIMUI didelis, švie
sus, apšildomas kambaris, vaikinui 
arba merginoms, su valgiu arba be 
valgio. Yra garadžius. 7001 So. Tal- 
man Avė., Tel. Republic 6131.

RENDAI kambariai vyrams arba 
moterims, kad ir su vaiku. Arba 
kam] reikalinga vaikus pridaboti, 
tai atveskit pas mus; mes pridabo
sim UŽ «3 į savaitę. Galite maty
ti subatomis ir nedėliomis.

703 W. 21 Place, Chicago 
Ant paskutinio augšto iš priekio.

PASIRENDAVOJA geru apšildy
tas, šviesus kambarys. 6025 S. 
Mozart St. Tel. Republic 1893.

RENDAI ruimas dėl vyrų; gali 
ma ir virtuvę vartoti. Kaina pigi 
arti karų linijos. 1 lubos iš užpa 
kalio, 819 W. 31 PI.

PASIRENDAVOJA kambarys, ga
ru šildomas, vaikinui arba mergi
nai. 5931 So. Albany Avė. Prospect 
10366.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes oarduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Diviaion SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distancc handling. 

Turime daug metų patvrimą.
3238 S'o. Halsted St.

Tel. res. Yds :i<!08—Blvd. 7667 office
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ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME N1MAI-2EME NAMAI-ŽEME
Tel. Lafayett* 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 Sb. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais. S<‘kma- 
dienyj no pietų.

Frank Sel^monavičįus
504 \V 33.-‘l St. .'*r»e Normai A v®

Tel. Ya-ds 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

* HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
sJklus ir t. t.

3149 So. UaUled St.
J S. RAMANiMONIS, Prez.

Vi

J

senasSučėdyk pinigų, nemesk 
skrybėles j šal|. atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.

3^28 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0179

ĮIEŠKO DARBO
IEŠKAU darbo už virėją-) 

(cook). Esu patyręs virti anu- 
likonisku ir vokišku hudu.

Bos 678 .

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteriškė prie vy
riškų drapanų, kuri moka skylutes iš- 
siuvinėti ir finišiuoti. J. Sholis, 3139 
So. Halsted St., 2-ros lubos.

VYRŲ
REIKIA patyrusių darbininkų i 

geležies atkarpų jardų ir patyru
sio truko važinėtojo. Atsišaukite 
tuojuus. A. Bhickstone, 853 \V.

REIKALINGAS bai beris, mokan
tis gerai savo darbų; unijistas. 
3328 So. Halsted St.lš užpakalio. 
Suimtoj ir nedėlioj.

AUTOMOBILIAI
DIDŽIAUSI VARTOTŲ KARŲ 

BARGENAI C1IICA(U).I

Studebaker Big 6 Club Coupe 
Studebaker Lighl 6 Coupe .. 
Dodge l'our. <.al. Top. ...... 
Chevrolet sedan, kaip naujas 
Cadillac 61 sport sėdau .. 
Stud. I pass. coupe, 1921 .. 
\Villys—Knight sėdau.........
IIup dchlXe sedan ................
ihiick 6 cyl. 5 pass. sedan '23 
Essex coach, 1925 ................
\elie sedan, kuip naujas .... 
Star sedan, 1925 ....................
Chevrolet touring, 192.) .... 
Studebaker Big t>. 7 pass sėd. 
\Villys—Knight rdstr. žieminis 
Studebaker spec. rdstr. 
Durimi sedan, 1924, .... 
('.ase touring, bargenas . . 
Slaxwell touring .............
Studebaker lighl ii sedan 
Star coupe ........................
Koamer, žieminis ...........
Cole touring, 1924 .........
Buick 6 cyl. tour. kaip naujas 
Ctiervolet coupe, kaip naujas 
yViltys-Knight tour., važinėtas 

70()0 mylių .................
Hup touring, kaip naujas .. 
Ilaynes I pass. coupe ...........

LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

24

ATDARA VAKARAIS

$985
.<250
$345

$1350 
« 895 
$785 
$885 
$o 15 
$525 
$395 
$475 
$385 
x9(J0 
$49.)
$ 185 
$295
sU8<)
|175
$295

$345
$ 125
$575

IR

STUDEBAKER 
SALES CO.

OF CHICAGO
2030 S. Michigan Avė.

CHRYSLER coupe, 1925, specia
liai šiandien už $1,495. Išmokėjimais. 
2457 So. Michigan Avenue.

MAXWELL, 1924, specialė kaina 
už $465. Išmokėjimais. 2457 So. Mi
chigan Avenue.

1923 DODGE SEDAN

Labai gerame padėjime, ,$550, cash 
$250, kitus išmokėjimais j 1 metus, 
puikus bargenas.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.
Telephone Van Buren 0688

REIKIA 6 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. Ateikit panr- j 
dėlv darban. II. Drav, 1147 Blue

PEERLESS touring, 1923, nenu
leidžiamas viršus, tiktai $785. Išmo
kėjimais. 2457 So. Michigan Avė.

. FORDAI
REIKALINGA moteris prie na

mų darbo, prižiūrėjimui vaikų ii 
pataisymui valgio. 10312*4: Michi
gan avė. Matyti galima kasdie po' 
pietų. •

Sedanai, coupe, touring ir road- 
steriai nuo $100 iki $350. Nepraleis
kite šios puikios progos jei jus 
rite ir jieškote Fordo karo.

JAMES BATES
128 So. Sacramento Blvd.

žlu-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

.fEWETT touring, 1924, speciali 
kaina už $475. Išmokėjimais. 2457 
So. Michigan Avenue._____ J________________________

NAUJA .No. 1 proga dėl ambitingų 
vyrų, ljl‘26 metais pinigų uždirbimo 
mųtai. Mes mokėsime algų, bonus 
ir komišinų. Jūsų proga uždirbti 
daugiau pinigų yra čia pat. Paty
rimo nereikia jei jus esate ambitin- 
gas. Mes išmokinsime jumis vienos! 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausių ko- 
|)cracijų paremtų daugelio metų pa-, 
tyrimu. (Musų vyrai uždirba daug 
pinigų dabar). Už $1,200,000.60 \ ra 
parduota savasčių 
parodo, kad musų 
duodamos greit.
gaukite dalį pelno tų didelių uždai-1 lu In.i,unvan, mouuvu vUJc.a>, 
bių. Mes galime padaryti dėl jūsų ras pirkinys už $685. Išmokėjimais, i 
1926 motus labiausiai pelningus, jei 2457 So. Michigan Avenue. |
jus tiktai tiksite į musų organiza
cijų. Visi pasekmingi salesmenai 
uždirba pinigus pei visų metą. Visli 
musų manageriai yra parinkti iš i 
selesmanų. Jus pas mus galite pa
daryti didelį progresų greičiau ne-j 
gu kur kitur. Ateikite ir parima
tykite su manim ictrukdydi.ni sa ' 
vo taiki* nei mano, nes mano lai
kas yra brangus. Sies iš pat pra-Į 
džių mokėsime jums algų.

Atsišaukite nuo 1:30 iki 5 
pėtnvčiomis ir utarninkais.

VVALTER A. WOLDON 
Room 429 

160 N. La Šalie St.

DODGE COUPE.
1922, $250 cash.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

1922, spe- 
Išmokėji- 

So. Michigan Avenue.

i 20 dienų, tas
Atsilankykite ir!

tiktai

RiEIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $1(M) iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas 

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė.

Roseland

IJCKINGTON touring, 
cialiai šiandien už $235. 
mais. 2457

HUDSON coach, 1924, tikras bar
genas už $725. Išmokėjimais. 2457/ 
So. Michigan Avenue.

MAXWELL truck sedan, 1925, skū
ra išmuštas, balloon tajerai, labai ge-

RAKANDAI

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 75 
roleliai ir benčįiis, $50 cash ir po $10 
į mėnesį.

VIALAITIS
65 12 So. Halsted St.

1-mos lubos

PEČIUS, gasinis, Garland, di
delis. Parduosiu beveik už pus
dykį. Kaina $15. Atsišauki!: 

2894 Mihvaukee Avė.
Tel. Spaulding 677.3

DELIKATESEN ir vaisių krau
tuvė, labai reta proga, pasinaudo
kite, bekernės tavoras. saldainiai, 
cigarai, ice cream h* t. t. Turiu 
parduoti tuojau iš priežasties šei- 
ivnos nesutikimų. Labai geras 

kampas, labai tirštai apgyventoje flatinių namų ir rooming house 
ilistplktc, North Side, augštos rų
šies flkČeriai, yra daug šviežio šla
ko, pigi renda, garu šildoma, su 
gyvenimui kambariais. Saugiausias 
investmenlas koks kada nors bu
vo pasiustas. Parduosiu viską už 
$2290 arba už gerų greitų pasuily- 
mų. jei reikia dalinsis išmokeji- 

Verta dvigubai. Atsišaukil 
nedėlroj. .

SAVININKAS priverstas dėl se
natvės parduoti 6 fl. po 6 kamba
rius saA’o modernišką namų, kaina 
$34500, rendos $510 j mėnesi. Ga
ilina mainyti į 2 fl. pečiais šildo
mų, be skirtumo miesto dalies. 
Namas randasi prie gražiausių parkų. Matykit 

A. 
1920 So.

APIE NAMUS MANANČIŲ 
ATYDAI

rnais, 
taipgi

K. MASIULIS, 
Halsted SI., Chicago 
3 fl. front

NOTEI JAI--ROOMING HOUSES
Aš turiu keletą holelių ir room- 

ing houstss dėl pardavimo, visokio 
didumo, geriausiose vielose, tikras 
bargenas, cash arba išmokėjimais.

M r. Dver, 
1466 E. 67Hi SI. 

Tol. Midvvay (>388

ROOMING HOUSE
12 KAMBARIŲ, netoli Garfield 

Parko, jplaiikų 250, geras 
slOOO įmokei i, išmokėjimais, 
jei pirksite tuojaus.

M R. D Y EB, 
1166 E'. 67th St.

Tel. Miihvay 6387

h sas, 
Pigiai

PARDAVIMUI
Rooming House, 11 kambarių, vi

si išrenduoti, gražiai furnišioti, ren
dos $65, lysas, įplaukų $200 į mė
nesį. Pigiai jei parduosime greit.

, Mrs. E. Dannęr, 
1.300 Park Aveniu4
Tel. Austin 3135

PARDAVIMUI restorantas su na
mu, geroje vietoje, priežastis, važiuo
ju Europon. 2138 So. Halsted St. ar
ba 1826 So. Halsted St.

BARGENAS’
Parsiduoda labai geras pelningas 

biznis — keptuvė, išdirbtas per ilgus 
metus, su dideliu buriu kostumerių.

1739 So. Halsted St. 
Box 677

PARSIDUODA grosernė ir kend- 
žių Storas, 1 luimai užpakaly. Turiu 
2 bizniu; priverstus parduoti vieną. 
5702 So. Racine Avė. Tel. Yards 6233

PARSIDUODA minkštų gėrymų 
štoras, taipgi tabokos ir cigarų. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. 2491 
Archer Avenue.

PARDAVIMUI mažas štorukas ci
garų, cigaretų, ice cream, minkštų gė
rimų ir visokiii smulkmenų, arti mo
kyklos ir didelės dirbtuvės. Biznio 
daroma j dienų $25.00. Priežastis par
davimo apleidžiu miestą.

2341 So. Hoyne Avenue 
Tel. Canal 1227

GARAŽAS. Parsiduoda biznis ge
roj vieloj arba mainysiu ant mažo 
namo arba loto. Biznis išdirbtas 
3V.> metų yra Cadillac ton tre
kus, cash registeris vertas $275, 
battery charger ir t. t.

1223 W. 69 Street

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė. Gera biznio vieta. Ruimai gyve 
ninuti. 2500 W. 69th St.

TURfiKIT BARGENĄ

Namas, bučernė ir grosernė geroj 
vietoj. Švitrus stakas, gyvenimui 
bariai, beismentas ir garažas, 
duosiu už gerą pasiūlytą prekę 
mainysiu ant bungalow. .

5224 So. Mozart Street

kam
pa r- 
arba

PARDUODAME arba mainome gro- 
sernę ant Bridgeporto. Renda pigi ir 
lysas ir pagyvenimui kambariai. Ado
maitis, 3740 So. Halsted St.

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė, laikoma visokių smulkmenų, 
biznis gerai išdirbtas, renda pigi, 
geroj vietoj; sykiu parsiduoda tro- 
kas 1% tono. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą. Kaina ne
brangi. Kreipkitės į Naujienų Sky
rių 3210 S. Halsted St. No. 286.

PARDAVIMUI pigiai dėl mirties 
saliunas ir namas, su geromis įp
laukomis. Krob, 4726 So. Loomis

Už $135 nupirksite mano augš- 
tos rųšies 88 notų grojiklj pianų 
ir 50 rolių. Sis grojiklis vartotas 
tiktai trumpą laikų ir yra geras

I BARGENAI
i Pardavimui išmuštas parloro se- -
tas, riešuto medžio valgomo kamba- pirkinys^ Atsilankykd šiandien iki 
rio setas, 9x12 karpctas, Įtampos, ra-

' šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis-
kas kaip nauja, parduosiu pigiai. |

5514 Drexel Avenue I

9 vai. arba nedėlioj iki 5 po pietų. 
A B C. Slorage House, 
1640 W. Madison SI.

Kampas Rosemont

BILIJARDO Saliomis (pool room) 
Pardavimui Billiardo Saliomis ant 
Halsted St. prie vielos, kur didelis 
naujas teatrus Ims slalomas. Lietu
vių apgyventa 
geras Biznis 
tiktai $3500, 
Savininkas 
Kaliforniją, 
įnešiau 
kėjūnų.

apylinkė, {)• stalai, 
’> metų lysas, kaina 
verta du syk tiek, 

priverstas važiuoti | 
Parsiduoda su mažu 

likusius ant lengvų ištuo- 
Chas, J. Bagdliunas, 736 

\Vest 35th St. Boulevard 0012.

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ras retail Ir olselio biznis; labai 
geroje vietoje. Atsišauki! tuojau.

850 \V. 18 St. ’

PARDUODU Airdale, turi pedegree, 
kas nupirks tą šunį, tas negailės; tu
riu jfleit parduoti. 1434 Union Avė., 
iš fronto.

PARDAVIMUI restau rantas 
prie smarkaus biznio kampo, 
įėjimas iš 2 gatvių, gerai įreng
tas, geras lysas, reta proga.

' Atsišaukite
161$) So. Ashland Avė.

PARSIDUODA lestauracija. Biznis 
gerai įtaisytas ir gerai eina. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos. 
5524 So. Racine Avenue

PARSIDUODA grosernė ir 
kitu smulkių daiktų sankrova. 
Turiu 2 grcsernes, vienų iš jų 
parduosiu arba mainysiu į au
tomobilių. 8308 S. Halsted St. 
'Jei. Vincenes 9621.

PARSIDUODA koncertina, nauju 
frepel 102 raktų; mokėjau $400. 
Parduosiu už $250. Dvejais balsais 
A. Lipski, 4552 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kaunte- 
ris ir grosernės lentynos. Taipgi 
naujas vėliausios mados elektra 
varomas National Registeris. Par
duosiu pigiai. 5530 S. Donore St. 
Tel. Prospect 9334.
_____ . . , j.'b - ....

PARSIDUODA poolruimis, 3 sta
lai ir pagyvenimas 4 kambarių. 
Geras barlicrio bizniui. 4211 So. 
Maplevvood St. Tel. Lafayette 5748

---- -n— * ---

PARSIDUODA’ saldainių, tabako 
ir cigarų štorarf arba parendavosiu. 
Biznis gerai eina. Parduodu, nes 
važiuoju Lietuvon.
13543 Indiana Avė., Riverdale, III. 

Tel. Riverdale 6533.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA arba išsimaino 2-jų 

augštų namas su bučerne ir groser- 
ne geroj apielinkėj. 5306 So. Union 
Avenue.

BARGENAI

Visai nauji bungalovvs, moderniški, 
$300 cash, kitus pigiau negu randą, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė.
Pal išadę 8059• J

BARGENAS
Savininkas apleidžia miestą, 7 kam

barių medinė rezidencija, cementinis 
skiepas, furnace šiluma, elektra, 
įima padaryti Į 2 flatus. 2 karų 
ražas.

2026 W. 68th Place 
Rcpublic 1822

Tel. Hyde Park 7186 PARDAVIMUI krautuvė, saldai
nių, tabako ir cigarų; vasarai ge
riausia vieta, nes skersai gatvėsGERI rakandai. Mes turime daug

gerų vartotų rakandų, valgomo kam- į,unu karnavalni-cirkai; vieni” išva- 
bario setų, dreserių, išmuštų supamų 
kėdžių, lovų, springsų, matrasų, la
bai pigiomis kainomis. Pasimatykit 
su mumis pirmiau negu pirkaite.
WEBER BROS., 5916-18 So. State
St., 5713 So. Ashland Avė.

žinojo, kiti atvažiuoja; nupirksit 
nebrangiai, nes budavoįa savo na
mų. Yra proga padaryti pinigų.

11942 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, randasi visos reikalingos maši
nas, clektro saina, 12 liampų. Biz
nis geras, tik reikia dirbti. Aš esu

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai. Parduosiu greit ir pigiai, vi- r>__ r __  __  ___ __
sus sykiu. 3821 S. Lo\ve Avė.,’2 fl. vienas, turiu daug užsiimimų. Nega- 

 , _j___ Jin valioti užlaikyti. , Gali būti gerai

Ga- 
ga-

S. E. Kampas 63rd PI. ir Homan 
Avė. Pardavimui 6 flatų mūrinis na
mas, 2-6 ir 4-4 kambarius, taipgi 6 
kambarių medine rezidencija ant tos 
pačios žemės. Visuomet išrenduota, 
netoli 63rd St. ir Kedzie Avė., ven
dų $450 į mėnesį, kaina $38,000. Pa
imsiu išmokėtą namuką kaipo dalį 
į mokėjimo.

Matykit savininką.
3359 W. 63rd Place 
Tel. Rępublfc 1642

KAS TURIT BIZNIAVĄ BRAN
GŲ LOTĄ* AR NAMĄ?

‘Kuri sutiktumėte mainyti ant 44 
flatų namo Hyele Parke. Rendos ne
ša per metus $44,500.00. Lotas gali 
būt siekiantis $100,000 arba augš-

TURIU dėl pardavimo ar mainy
mo keletu Romi llousų, 2 Romi 
lloiises po lt akrų žemės, viena 
turi 1(1 kambarių, kita 13 kamb. 
Šdkių salės, savo elektriką ir van
denį, kita mažesnė, viena 1 Va ake
rių, 6 kambarių ir biznis, 2 karų 
garažas, banes ,o kita 9 akeliai, 
.šokių salė ir keluri kambariui. Vi
sos > ra arti Chicugos ir daro ge
rų biznį. Kreipkitės pas

A. K. MASIULIS, 
1921) Su, |lai!.‘('l St., Chicago 

5 fl. front

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis namas, 2—4 

kambarių ‘ flat ii, geroje pietoje, 
cash reikia $1800, kitus kaip ren-

$4500
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na

mas, 2—4 kambarių flatai, platus 
lotas, cash reikia $3000, netoli 47 
SI. Spechdis barge- $9800

NAUJAS mūrinis namas, 3 krau
tuvės su skiepu, atneša $180 ren
dos į metus, labai geroje vietoje, 
iash reikia $5000, mainysiu^į inažų 
namų.

Kainu ..
Mes turime 

nų, biznio ir
CHANE B 

mitingai laikomi čionai kožnų pa- 
nedėtio vakarų. Prisidėkite dabar.

Mes turime pardavimui 4-5 
kambarių mūrinių bungalows 
prie 7200-7204-7206 So. Rock- 
well St. Jie yra apžildomi vė
liausios mados karšto vandenio 
sistema. Naujas moderniškas 
phtmbingas, aržuolinčs grindys 
ir kieto medžio trimingai, di
deli skiepai, su grindimis viš- 
kai, vietos dar yra dėl 2 kam
barių. Kiekvienas kambarys 
šviesus ir turi daug oro, dideli 
užpakaliniai porčiai su siete
liais ir su, stiklais, lotas 30X125, 
Tie bungalows yra padaryti 
samdytų dieninių darbininkų ir 
iš geriausio materiolo. Chicago 
Title A T rust Co. garantuoja 
title. 14 užganėdintu lietuvių 
šeimynų nusipirko pas mus na
mus šitoje apielinkėje pereitais 
metais. Atsilankykit dieną ar
ba nedėlioj ir apžiūrėkite tuos 
namus. Nebūtinai turėsite pirk
ti juos. Mes maloniai pasitiksi
me jus. Savininkas

7206 Rockwell St.

UŽ $1600 CASH
Nupirksite 8 kambarių namų, 

kaina $7400, savininkas apleidžia 
miestu ir numažins kainą, jei pini
gais dus mokamu. Namas gerame 
stovyje, garažus, cementinė ėlė, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir Kedzie kuru ir 
eleva.torio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos* Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 
musų ofiso.

3153 Monlrose Avė.
Phone Juniper 7807

PARDUOSI t' pigiai mano 2 flatų 
medinį namų, 5 ir 6 kambarių ir 
2 karų garažų, ištaisyta ir išmokė
ta aitry. Randasi švarioj apylinkėj,- 
vienas blokas nuo Linblom lligli 
School. Rendos neša į mėnesį 92 
doleriu, kairia $7,000; apie pusę 
arba mažiau cash. 6156 S. \Vbod 
St. pirmos lubos.

PARDAVIMUI 5 ruimų cotlage, 
pečių šildoma, maudynė, gasas, elek
tra. Kreipkitės: 3222 So. I.owe Avė.

PUIKUS bargen:is: 1750 W. 63 
St., 2 augštų mūrinis nthnas, ren- 
dų $3000 į metus, kaina $28000; 
mainysiu j mažų namą. 1750 \V. 
63 SI.

MORTGEGIAI-PASKOLOS

BRIGHTON PARK

$17000
visokios rųšies nmi- 
gyvenimo namų.
& L ASSOCIAT1ON

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str. ‘

Išsimaino
2 FLATŲ po 5 ir 6 kambarius, 

puikus namas, parduosiu už $7,50(1 
arba mainysiu ant didesnio namo, 
ant nedidelės fanuos, loto, bučer- 
nės, restoranto arba kas turit ant
rus morgičius priimsiu už pilnų 
kainų, namas randasi ant Bridge- 
porto; kas norit gero maino — 
siskubinkit.

F. G. Lucas and Co.
4108 ARCHER AVĖ, 

Tel. Lafayette 5107

pa

PARDUOSIU arba -mainysiu 5 
kambarių mūrinį namų, su augštu 
beizmentu, tinkama vieta dėl bar
beno arba kriaučiaus, arba bile 
kokio mažo biznio. Namas randasi 
ant 
siu

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

A. MIC1IALO 
2545 \V. 69 St.

4201 Normai Avenue, 5 mediniai 
namai, 14 lotų, 2 karų garažas, gas, 
elektra, toiletai, nauji postai ir ma- 
leva, augštas skiepas, $20,500, išmo
kėjimais, įplaukų į metus $3,350. 1 
namas 4 flatų, $4,750, įplaukų $68.

Savininkas 2n<l flat.
4201 Normai Avenue

NAUJAS mūrinis bungalow, $8500 
— $9250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, įmokėti 
nuo $500 iki $1000 ir po $65 j mė
nesį. Special 2 flatų, 
baigtas, prie Artesian Avė 
tinė gatvė, 2 
tiktai vienai savaitei. Taipgi 30 pė
dų lotai, prie Artesian Avė. nuo 
$1100 ir brangiau. Kiti bungalows 
nuo $7000 ir brangesniu mažais iš
mokėjimais. Kiti namai net po 
$1500 ir brangesni. Fred A. Bauch, 
7131 S. Western Avė. Phone Re- 
pubiic 9236.

kų tik už- 
cemen- 

karų garažas, $15,500,

MAINYSIU puikų naujų namų 2 
fialų prie Garfield bulvaro, į bun- 
ga!ow. Atsišaukite 1750 W. 63 St.

MŪRINIS 2 aukštų, po 5 kam
barius namas. Garu šildomas, sun 
porčiai, Mantuette Manor, 68 St. 
ir Rockwell St. Įmokėti $4000’, li
kusius lengvais išmokėjimais. Par- 
siduona per patį savininkų.

2812 W. 67 St.

PARSIDUODA 2 aukštų naujas 
muro namas, 2 po 5 kambarius, 3 
bedruimiai, prie vienuolyno, 2 fin
tai po 4 kambarius, namas Brigh- 
ton Parke, įinokėti $2500, kitus 
kaip renda po $76 į mėnesį.

J. LILEIKIS, 
4558 So. Talman Avė.

kitus

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

6 ir 6 MOKYKLOS
2 aukščio medinis namas, 4 ruimų 

gasas, toiletai ir drapanų porčius, ar
ti mokyklos. Kaina $5,600.00.

2 aukščio mūrinis namas 
ruimai, lotas 35x125, su sun parlor,
aržuoliniai trimingai, pleisterio2tas 
beismentas, abu aukštai karštu van- j 
deniu šildoma. Reikia pinigų, nupirk- j 
šit pigiai, arba mainysiu ant mažės-1 

I nio namo. Matykite savininkų visa- 
! dos.

2703 W. 47th Street

KAM MOKftTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locnų namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood

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

College
2407 W, Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

2704

pai-PAS mus dabar yra greitai 
duodama geriausia farma, 61 akeris 
žemės, žemė visa lygi, geriausi bu- 
dinkai, didelis sodnas. 2 akrai vynuo
gių. Farma verta $8,000, dabar ją 
galite nupirkti už $4,400, geresnio 
bargeno negalima rasti. Iki 15 kovo 
turi būt parduota. Kas pirmas atva
žiuos, tas laimės.

JOE KALMER 
Kendall, Mich.

SU 1000 DOLERIŲ
Nupirksite namų, dviejų flatų, po 

6 kambarius; yra elektra, vanos ir 
sinkutės dėl prausimos.

Taipgi priimsiu nedidelį biznį 
mainų, kuriame aš viena galėčiau 
sidirbti.

Kreipkitės prie
MRS. H. KAIRIENĖ
3313 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4383

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber Coli ego. 672 and 
651 W. Madison St.. Chicago, 111.

ant 
ap-

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekci
jas. Kas nori
te gražiai iš
mokti pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

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

Tol. Lafayette 4787GERAS bargenas. Parsiduoda me
dinis namas 4 pagyvenimų, 2-4, 2-3 
kambarių. Garažas vienam karui, 
elektra, gasas ir maudynės, ant ce
mento pamato. Viskas gerame stovy
je, rendos neša $56 j mėnesį, kaina 
$4,700; priežastis pardavimo — ilga 
liga; reikia pinigų. 717 W. 21st St. 
Savininkas gyvena: 1332 So. Homan 
Avė. j beizmentą. Chas. Dvaronis.

NOB1U pirkti žemės nuo 1 5 
akerių Chicagojc, tarpe Crow- 
lord ir VVestern Avė. į pietus.

Atsišaukite
5709 S. Carpenter St.
Tel. Engle\vood 8137

REAL ESTATE SINDIKATAS
JEI jus turite $500 ar daugiau 

cash dėl greito investmento, prisi
dėkite prie musų Sindikato ir pa
dvigubinki! savo pinigus j 90 die
nų. Pinigai apsaugoti 7% pirmų 
morgičių savastimis. Suteikite ad
resų ir telefono numerį dėl asme
ninio pasikalbėjimo.. Adresuokite 
“Syndicate”, Post Office, Box 1788, 
Chicago, III.

ANGLU KALBA 
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 kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le
ve sk i o Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted StM Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
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REIKIA aukštos rųšies lietu
vių mechanikų, patyrusių buda- 
vojime plieninių karų. Darbas 
bus žinomoj Chicagos Korpora-1 
cijoj. Turi būti inteligentiški vy
rai ir 100% piliečiai. Rašykite 
suteikdami paliudymus ir paty-! 
rimą.

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.
Box 681

PARDAVIMUI
UŽ *125 nupirksite mano grojik- 

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

2332 W. Madison Street 
1 fl.

liu Valiuli U4iainyvi« , \jaii uuu ^ciai 
ir nemokantis, aš pamokinsiu dykai, 
jei pirksi šapą. Rendos $40.00 su vie
nu ruimu, šaukit Tel. Boulevard 1465 
arba į NAUJIENŲ SKYRIŲ, 3210 
So. Halsted St., Box No. 287.

PARSIDUODA Ice Ci'eam parlor. 
Vieta bizniava. Kreipkitės 724 W. 
31 St.

PARDAVIMUI aptieka, geroje vie
toje, senai įsteigta, geras lysas 
informacijų ** ,1" ‘
3757.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu-
n J černč ir grosernė, geroj apielinkėj, 

Mefo„Buokn ' prospeH tautu apgyventoj. . Geras
i cash biznis; parduosiu pigiai, uži cash biznis; parduosiu pigiai, 
I pirmų pasiūlymą dėlto, kad aš 

"" • žiuoju ant farmų.
PARDUODU Hotelį labai pigiai; 1 E. 103 St.

ateik tuojaus. 206 E. 28rd Street. Tol. Pullman 0227

va

būt siekiantis $100,000 arba 
Čiau.

Kreipkitės prie
A. P. KAIRYS

3313 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4383

BARGENAS!
LOTAS 75 y 212 pdrsiduoda, 123 

St. ir Western Avė. dėl greito par
davimo $9000, tai yra bargenas.
. Kreipkitės:

JULIUS WILICHKO 
6634 So. Maplevvood Avė.

SOUTH SIDE
\ BIZNIO PRAPERTĖ

3 augštų, akmeniniu frontik krautuvė 
ir flatai, modemiškas frontas, 1545 
W. 63 St., netoli Ashland Avė. Kaina 
$60,000, išmokėjimais. Pirkėjai gali 
naudotis tuojau krautuvėmis. Savi
ninkas Tel. Prospect 0986.

SKUBIAI ir pigiai parsiduoda 
biznio lotas ant 69 St. Netoli Rock- 
well St. J. Stanko, 901 W. 
Yards 4669.

33 St.

PARDAVIMUI mūrinis 5 ir 6 
ruimų namas. Mūrinis garažas. Ga
ru šildoma; viskas moaerniškai 
įrengta. 10 flatų bildingas parsi
duoda arba išsimaino. Viskas mo
derniškai įrengta. 4>el reikalingu
mo pinigų greitai parsiduoda. 3036 
W. 62nd St., 1 lubos užpakaly.

DVIEJŲ pagyvėnimų muro na
mas, 5 ir 5 kambarių. Netoli par
kų, bulvaru ir mokyklų. Parsiduo
da labai pigiai.Agentai neatsišauki
te. 5526 S. Fairfield Avė. 2 fl.

EXTRA — Brighton Parke parsi
duoda medinis narnas, 2 fialų po 4 
kambarius, elektra, gasas ir toilc- 
tas viduje. Preke $4300;“ 1046 So, 
Artesian Avė.

GERIAUSIA proga dabar. Kurie 
norite farmas pirkti arba turite ką 
mainyti ant šitų farinų; 200 akrų, 
su Ntaku, 120 akrų, su staku, 80 
akrų, su staku, 40 akrų, su staku. 
Norėdami pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3111 South 
Halsted St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i 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.

PARDUODU arba mainau biznic- 
vą namų su visu bizniu arba vie
ną bizni. Namas randasi \Vest Sidėj 
Mainysiu į du Dalu, į tris arba j 
keturis. Daroma gerų biznį. . ’ 

2152 \V. 21st St.

PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai, garu šildomas, šviesus dirb
tuvės namas, 3750 ketvirtainių .pė
dų, taipgi 2 coltages ant tos pačios 
žemės, lotas 50yl25. kaina laba) 
žema, II. J. Chott, 2214-18 South 
Sawyer Avė.,

Tel. Lawndnle 2923

UŽ $6,200 greitam pardavimui 2 
aukštų mūrinis mumis, 2212 \V.

rendos $61 j mėelektra, toiletai, i ?*.
nesi, yra vietos dėl garažo, 
geidaujanti telefonokit

Wilhngton 9040.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., f

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų raŠy-

> ino, Suv. Valst. istorijos, abelnos
Į istorijos, geografijos, pilietystės,
I dailrašystės, gramatikos, retori

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

MOKSLO LA*IKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

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

I ir diplomus.


