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Lietuva apeliuoja Sąjun 
gon dėl Lenkti žygių

F ašistų vadas kaltina Mu 
ssolinį dėl žmogžudybės

Prašo senatą ištirti banditiz 
mą Chicagoj; kaltinami valdi

ninkai

Lietuva skundžias Sąjun 
gai dėl Lenką žygiu

Sąjungos tarybą, įsileidžiant 
jon nuolatiniais nariais Lenki
ją, Ispaniją ir Braziliją, kai 
tarybon bus priimta Vokietija, 
tuo tarpu kai Anglijos visuV-

Prašo, kad Tautų Sąjunga da->e"6 tam PdeSinjoi.
rytų žingsnių užbėgti už akių j 
kraujo liejimui
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Chlcago, III. Pirmadienis, Kovas-March 1 d., 1926
A

kurie dėl tos žmogžudybės kal
tinami ir kurių teismas įvyks 
kovo 16 dieną, tai esą tik smul
kios figūros šachmatų žaisle, 
kurio jie nesuprantą.

“Mussolini tikis Matteotti 
daluką kaų nor. nugniaužJ 
sako Rossi, “bet tai jam nepa- 

teismo, 
tardymą, 
ir visus 
paversiu 

jį dienos

vyks. Aš 
kurs vedė 
dokumentų 
Mussolinio

[niekais, iškeldamas 
švieson.“

turiu visų 
tos bylos 

kopijas, 
manevrus

Prašo senatą tardyti bau 
ditizmą Chicagoj

Chicagos reformininkai skun
džia prokurorą Crowe, kdd 
jis esąs banditų draugas
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Kap. Axel F. Wallenberg (po kairei), švedų ambasadorius 
Amerikai, su James B. Wright, valstybės sekretoriaus padėjėju. 
\Valknberg dėl nežinomos piiežasties tapo iš Amerikos atšauktas.

Kaip buvo renkamas naujas 
Lietuvos Seimo pirmininkas
Seimo paskutinės sesijos pirmas posėdis. Petru
lis nebeužėmė pirmininko vietos. Naujo prezidiu
mo rinkimai. Mažumos persikraustė kairėn. Didis 

krikščioniu bloko sumišimas

SEIMO PIRMININKU IŠRINKTAS 
D-RAS J. STAUGAITIS

Raulinaitis tuojau stato pasiū
lymų balsuoti ir skelbia Šito
kius balsavimo rezultatus: bal
savime dalyvavo 72 ats., prieš 
pertrauką balsavo 36, už 37. 
Kilo didžiausia triukšmas, ku
rio laiku p. Raulinaitis pabėga 
iš primininko vietos karido- 
riun.

Opozicija reiškia griežtą pro
testą ir reikalauja balsavimų 
patikrinti, bet p. Raulinaičio 
nėra. Vėliau jis ateina salėn, 
bet į gėdinimo žodžius atsaky
ti, pasiteisinti nieko negali ir

Atostogų laiku įvykusios poli
tinės pi rturbacijos atsiliepia į 
susirenkantį Seimą ypatingai 
įtemptu upu. Opozicija beveik 
visa Seime, 9 vai. kėdėse. Jau 
pusė dešimtos, o pozicijos kė
dės tuščios; tik Ūkininkų s-gos 
“frakcijos” vietose sėdi kademų 
tautinės kultūros simbolis 
kazokas atst. Jerinas.

Pamažu pradeda rinktis 
zicija, kuri, kaip kalbama.

WASHINGTONAS, vas. 28. 
Chicagos ir Cook kauntės 

reformininkų organizacija, va
dinama Better Government 
Association, per viceprezidentą 
Dawesą įteikė senatui prašymą, 
kad kongresas padarytų tardy
mą įsivyravusio ir įsismarkavu
sio Chicagoj banditizmo.

Savo peticijoj asociacija 
ko, kad valstijos prokuroio 
sas ginąs kriminalistus, 
paskilbęs žudeika Tony Genna,

> kito savo 
priešo nudėtas, buvęs iškėlęs 
valstijos prokurorui 

NICA, Francija, vas. 28. —J'E. Crowe puikiausi 
Nicą atvyko gen. Cesare Rossi, o kai vėliau Genna 
buvęs vienas stambiausių Itali- šautas, jo iškilmingose laidotu- 
jos fašistų vadų, kurį laiką ūžė- vėse dalyvavę įvairus politikie- 
nięs aukštą fašistų valdžioj riai, teisėjai ir policijos valdi- 
vietą kaipo spaudos biuro vir- ninkai.
šininkas. Jis automobiliu pa- Policija kaltinama, kad ji dir- 
bėgo iš Romos į Genują, o iš banti iš vieno si) buttegeriaia 

motoriniu laįyu, pasiekė ir kriminalistais.
Rossi bijo tečiau, kad Į 

Nica per arti nuo Italijos sie
nos, ir dėl to jis ruošias tuojau* 
išvažiuoti į Paryžių. Jis sako,! 
kad vos spėjus atvykti į Nicą 
jis jau gavęs grumojamų laiš
kų, ir kad jį čia ant kiekvieno 
žingsnio sekioja fašistai, atsi
viję jį iš Romos ir Genujos.

Iškelsiąs aikštėn fašizmą

p<>- 
ne- 

galinti tarp savęs susitarti. 
Valdančioji pozicija. matyti, 
jaučia ir tinkamai įvertina opo
zicijos ūpą. P. Petrulis nedrįs
ta užimti pirmininko vietos, 
sėdi atstovo kėdėn, o pirmi- 

prelatas J. Staugai- 
10 be 10 min. atidaro

Kaltina patį Mussolinį 
dėl žmogžudybėsGENEVA, Šveicarija,

28. — Lietuva, protestuodama 
dėl ginkluoto lenkų įsiveržimo 
Lietuvos teritorijon ties Ker
navą, apeliavo į Tautų Sąjungą,’ 
prašydama, kad ji darytų žing
snių, idant neprileidus prie' 
kraujo liejimo. \ « |

Tuo pačiu laiku Lenkija, no
rėdama atremti Lietuvos kalti
nimus, .atsiuntė Tautų Sąjun
gai pasiaiškinimą. Ji užsigina, 
kad reguliarės kariuomenės įsi
veržimo nebuvę. Del neramu
mu sienoj lenkai kaltina lietu- 1 
vius. Jie sako, kad lenkų poli- ten> 
cija areštavus keletą asmenų.

Ką mano Geneva
Aplamai betgi Genevoj ma

noma, kad Lietuvos protestas, 
kurs techniškai yra taip' sutai
sytas, kad išvengus dalyko 
pristatymo Tautų Sąjungos ta
rybai, yra tik propaganda tiks
lu sukelti opoziciją prieš Lenki- j 
jos reikalavimą suteikti jai i 
nuolatinę vietą Tautų Sąjun-1 
gos taryboj.

'Pautų Sąjungos vidaus poli- 
* tika, besi koncentruojanti ap

link tarybos narių skaičiaus 
padidinimą, pasidarė dar keb
lesnė dėl to, kad Geneva yra 
įsitikinus, jogei Anglijoj turė
siąs greitai įvykti kabineto kri- gavimą ir 
zis iv kad užsienių veikslų mi- mento nai'i 
nisteris C^hamberlain turėsiąs ti, llossi i 

atsistatydinti, 
trauktis, dėl to 
Francijos užmačią padidinti tatorius Mussolini,

vas. sa- 
of i- 
kad

ossi,' pabėgęs fašistų vadas, (į,_
sako, kad dėl nužudymo Mat-Į kai jis dar nebuvo 
teotti kaltas diktatorius

Robertui 
bankietą, 
buvo nu-

Sicilijoj areštuota 600
Mafijos nariu

Visi suimtieji banditai bus iš
tremti į rajas; mafijai pri
klausė ir valdininkų

'Lietuva kaltina Lenkus dėl 
įvykių sienoj

Sako, kad Lenkų karo ministe- 
ris Želigovskis, ieškąs 
žasčių Lietuvai pulti

prie-

MASKVA, vas. 28. Del
Į Spaudos atstovams Rossi pa-'neramumų sienoj ir dėl provo- 
reiškė, kad jis 
pranešimą, kuriame

Bimbos byla bus rytoj 
teismo išspręsta

Tardymuos pasirodė, kad bylai 
prieš Bimbą dėjo pinigų fab- 
rikininkai ir Kol u m Imi Vy
čiai.

Balsavimo falsifikacija.
Ūpui šiek tiek atslūgus, at

stovai aiškina, kaip pirminin
kaujantis darbo Ted. atst. Rau
linaitis sufalsifikavo balsavi- 

! mus! Jo pareiškimu, balsavime
raštu tarpe pasižymi:, da,vv.lvo 72 

interpeliacija min.
alsi.; jeigu prieš 
posėdžio balsavo 

negalėjo balsuoti 
gi p. Raulinaitis

ninkauja . 
lis, kuris 
posėdį.

Į ė jusių 
soc. deni,
pirmininkui, grąžintas p. Pre
zidento įstat. ir D-ro Draugelio 
(uk. s.) ir rabino Goldbergo 
(ž. f.) pasirašytas žydų tiky
biniams reikalams tvarkyti 
įstal. sumanymas. P. Purėnieue 
siūlo pirmu dienotv. punktu 
priimti karo stovio panaikini
mą. Atst. Toliušis (v. 1.), re
miantis statutu, reikalauja pre
zidiumą rinkti slaptu balsavi
mu. Valdančiosios pozicijos 
vadai matyt to nelaukė. Kun. 
Vailokaitis, vos 5 min. po ati
darymo, prašo padaryti per
trauką, iš ko juokiasi opozici-

blokas griūva
Ambrozai- 

jis savo kan- 
balotiruo- 

balsavimus,

ROMA, Italija, vas. 28.
Italijos vyriausybė ėmėsi griež
tų priemonių išnaikinti pasku
busią juodmarškinių organiza-1 
ciją, Mafija vadinamą, kuri per 
dvidešimt su viršum metų te
rorizavo Sicilijos salą komr< 
iavo politiką ir adminstraciją 
ir plėšė vogė, kiek tinkama.

Padarytoj didelėj Mafijos 
narių medžioklėj praeitą šešta
dienį Sicilijoj buvo suimta šeši 
šimtai tų juodrankių. Tarp are
štuotųjų yra du miestų bur
mistrai ir nemaža šiaip miestų ‘ 
ir miestelių valdininkų, dides
nių ir mažesnių. |

Visi jie bus ištremti į Usti-' 
<a ir Lipari salas, į šiaurius 
nuo Sicilijos, ir į Pantelaiiją ir 
.amedusą, Sicilijos pietuose.

Juodmti ieškiniams mafi n in
kams medžioti buvo vaite 

dagi šarvuoti automobiliai.

BROCKTON, Mass., vas. 28.
Kaltinamo dėl piktžodžiavi

mo prieš Dievą ir dėl kursty
mo griauti valdžią lietu vii lu 
munistų agitatoriaus, Antano 
Bimbos, byja artinasi prie ga
lo. Abiejų pusių liudininkai 
jau visi išklausinėti. Patsai 
kaltinamasis, Bimba, visai ne
buvo klausinėjamas,k kadangi 
einant senu i 
mo sprendimu netikįs į Dievą 

'I negali būt liudininku, išklau- I*— .*
,sęs valstijos gynėjų ir kaltina
mojo advokatų argumentų ir 
kalbų, teismas savo nusprendi 

,duos ateinanti antradienį, taigi 
rytoj.

Ta byla iškėlė į aikštę tik 
sąlygas, kuiios jau kurs me
tas viešpatauja lietuvių koloni
jose, jų pavtijų tnrpusavio rie- 

f tenas. {skundimas dėl piktžo- 

.džiavimo ir kurstymo buvo pa- 
t darytas labiau tuo tikslu, kad 
neleidus Bimbai kalbeli Mass- 
'achusetts valstijoj, o no kad už 
jo kalbą įkišus jį į kalėjimą.

^Užpakaly tos lietuvių “šim- 
amerikiečių” 

grupės esama fondo, sudėto, 
Eu- 

daco, Lietuvių Piliečių kliubo 
pirmininkas, pripažino, 

užsimušė, tono batų fabrikininkų

lejainusp nuuaugi

Massachusetts teis-1 Ja>

pertraukimą 
30. tai už 
daugiau 30, 
paskelbė 37.

Kademų e
Po pertraukos p. 

tis pareiškė, kad 
didaturos nenuima 
jasi. Per antrus
nežiūrint i tai, kad laike per
traukos atvyko dar trvs kade
mų bloko atstovai: Karvelis, 
Laikinius ir Josiukas, tačiau 
opozicijos atst. vai. liaud. D-ras 
Staugaitis gavo 38 balsus ir 
tapo išrinktas Seimo pirminin
ku, o d. f. ats. Ambrozaitis — 
tik 35.

Pirmu vicepirmininku iš
rinkta kunigas Staugaitis, ga
vęs 39 balsus, prieš socialde
mokratą inž. St. Kairį, gavusį 
<35 balsus.

Pirmu sekretorium išrinkta 
federantas Jočys, .38 balsais, 
prieš valst. liaud. Kvieską, ga
vusį .35 balsus.

Naujai išrinktas Seimo pir- 
mioinkaK d-ras Staugaitis tuoj 
užėmė pirmininko vietų ir 

trumpoj kalboj pareiškė padė
ką atstovams už suteiktą’ gar
bę ir pasitikėjimą, pasižadėda
mas būti objektyviu prie visų 
Seimo narių ir savo darbuotėj 
vadovautis Seimo statutu.

mažumų demonstratyvia 
persidanginimas

Ino tarpu tautinių mažumų 
atstovai demonstratyviai ima
si savo piupitrus ir persikelia 
su jais už opozicijos piupitrų; 
ties d. fed. pasidaro gili kertė- 
Sujaudinto šia demonstracija 
atst. Jerino sržinė neišlaikė ir 
jis labai sujudęs pabėgo iš sa-

ruošiąs ilgą kavinio karo tarp Lietuvos h 
jis iškel-(Lenkijos, Lietuvos vyriausybė 

siąs aikštėn fašizmą nuo pat . visą atsakomybę verčia len- 
ir kanas. Telegramos iš Kaune 

vei- sako, kad naujasis Lenkijos 
karo ministeris, gen. želigovs- 

j kis, jau vasario mėnesio pra
džioj išdėstęs savo. militaristi- 
inę politiką, norėdamas savo de 
j partiimenta padavyt popularin- 
'gą.

Vasario 17 dieną lenkai puo
lė lietuvius miške, 'Iraku ap
skrity, bet buvo lietuvių sar
gybos atmušti. Gavę sustipri
nimų, vasario 22 dieną lenkai 
vėl puolė lietuvius, vartoda
mi kulkosvaidžius, granatas ir 
lengvą artileriją. Jie užėmė 
mišką Lietuvos teritorijoj ir 
Įsitvirtino savo pozicijose. Var
šuvoj žinios skelbia, kad len- 

aštuonis lietuvių 
smulkesnius valdininkus ir iš- r «

gabenę juos į Vilnių.

jo pradžios iki šiai dienai 
parodysiąs tikrąjį fašizmo 
dą. .

Kalbėdamas apie pasalų 
• nudaigojimą parla-! 
io„ socialisto Matteot- ! 
pareiškė. kad tos | 

Jis turėsiąs bjaurios žmogžudybės vyriau- 
kad jis remia sias kaltininkas esąs pats dik- 

o tie kiti,

T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

Trys aviatoriai žuvo 
aeroplanų manev

ruose

Kademų išgąstis ir 
sumišimas

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
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.

KONSTANTINOPOLIS', Tur 
kija, vas. 28. 
buvo pakartas 
Eugenopulos,

Angoroj andais 
graikas, Nikolas 
pasmerktas

visados

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS SPRINGFIELD. III., vas. 28. 

— Vakar Čia sudegė žinomas 
Meikle mezgimo fabrikas. Ug
nies padaryti nuostoliai siekia 
apie 15,000 dolerių.

DANVILiLE, III., vas. 28.
Gaisras sunaikino Hoopestone 
rotušę su gaisrininkų' stotim ir 
kalėjimu. Nuostolių apie 30,000 
dolerių.

Mezgimo fabrikas sude
gė; $1.50,000 žalos

MAINCAS, Vokietija, vas. 28. taprocentinių
Per manevrus, tariamoj 

aeroplanų kovoj vienas aerop- kaip įskundėjas Anthony 
Janas susidūrė su kitu ir nu
krito 
ir du jo padėjėjai 
Antras aeroplanas, nors sužeis- manė, kad Bimba savo kalbo- 
tas, bet sugebėjo laimingai nu- mis sėja neramumų jų darbi
ai leist i žemėn.

žemėn. Brock- 
kurie

įlinkuose. Davė pinigų ir viena 
katalikų organizacija, būtent 
Kolumbo Vyčių Kardinolo ()’- 
ConneH kuopa, Ketvirtojo laip
snio.

SKRENDA Iš PI ET V AFRI
KOS I ANGLIJĄ

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana-'

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; nrainasis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 43° F.

j CAPETOWM, Pietų Afrika, 
vas. 28.—Britų aviatorius Alau 
Cobbam, kurs vasario 17 d. ae
roplanu atskrido iš Londono į 
Capetovvną, dabar pradėjo sa
vo kelionę oru atgal į Londoną.

PARYŽIUS, vas. 28.—Užva
kar prasidėjo rusų-franeuzų 

caro skolų 
Franci jai mokėjimo.

šiandie saulė teka 6:27, lei- konferencija dėl 
džiasi 5:39 valandą.

Ambrozaitis

Prasideda prezidiumo rinki
mai. Kandidatais pastatyta 
kun. Staugaitis, p. Ambrozaitis, 
D-ras Stau<j 
Kandidatūras
ir Petrulis nuima. D-ras Stau
gaitis (v. 1.) sutinka būti bal
suojamas.

Visam kademų bloke di
džiausis sumišimas; prelatas 
Staugaitis nežino, kas jam da
ryti, ir po ilgesnio svyravimo 
savo kandidatūrą nuima.

Lieka vieno valst. liaud. atst. 
D-ro Staugaičio kandidatūra, 
kuri ir balsuojama, tačiau bal
suojama ir už Ambrozaiti.

Rezultatai: už D-rą Staugai
tį 36 balsai, už p- Ambrozaitį 
33. Kadangi absoliutinės\ dau
gumos negauta, tai, balsavimo 
metu perėmęs pirmininko vie
tą, Raulinaitis skėlimą balsa
vimą antrą kartą.

Kademų sumišimui nėra ri
bų: kalbasi, viens į kitą dairo
si, susiraukę, nežino, kas da
ryti.

Iš kur lai susiradęs d-ras 
Draugelis sugalvoja tokį išsigel
bėjimą: pasiūlo pertrauką! Ats.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujiem 
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30
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Užganėdintas

KORESPONDENCIJOS

Buk užganėdintas, kad kosulys arba slogos 
dabar gali būti prašalintos. Jeigu ir negalė
tumėt išvengti slogų jus galit greit prašalin
ti jas vartodami Severa’s atsakančias gy
duoles.

SEVERAS COUGH BALSAM
Yra labai gerai veikiančios, nekenksmingos gyduo
les, kurios sulaiko kosulį, suminkština švelnius rau
menis ir pastato jumis ant kelio j sveikatą po pir- 

aptiekuose 25c ir 50c.
SEVERA’S 

ANTISEPTOL
Skaudėjimas gerklės ir 
užkimšimas nuo persišal
dymo turėtų būti gydomi 
su Severa’s Antiscptol. 
Labai gerus burnos ska
lavimui ir gargaliavimui, 
labai naudingas. Kaina 
35c ir 50c.

mems ir pastato jui 
mo jų vartojimo. Visuose 
SEVERA’S COLD IR 

GRIP TABLETAI 
Slogos ir galvos skaudė
jimas paeina nuo persi
šaldymo, greitai yra pra
šalinamas su Severa’s 
Cold ir Grip Tabletais. 
Jie yra malonus vartoti 
ir prašalina, kad ir sun
kiausias slogas. Kaina 30c

VISUOSE APTIEKOSE
W. F. Severą Co. Ccdar Rapitle, la.

fBBBBBBBBKNBBUBBVBBBBBBBBBBBBBBBBBCBBBB

i Duosime Jums i
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

i Ant visų Ford uždarytų karų į E ■
Parduodame dabar juos numažintomis kaino

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

IFRANK BRESKAį
b 2501 So. Kedzic Avė, tTel. Lawndale 4113 ■

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek

tros šapą tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge- 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika
lingų patarnavimų, suvedime elektros ir t. t.

ULKtN ELECTRIC COMPANY

Indiana Harbor, Ind.
Vasario 7 d. įvyko vietinės 

SLA. 135 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Bimtai ir nuosek
liai besvarstant SLA. reikalus, 
po eiliui išdavė raportus ir de
legatai buvusio sausio 22 d, 

, suvažiavimo SLA. 6-to Apskr. 
Kaip delegatai, taip ir tos kuo-, 
pos nariai liko laba patenkinti 
tuo suvažiavimu.

Paaiškėjo, kad kaip pirmiau, 
• taip ir buvusaime suvažiavime, 

moterys didžiumoj? užėmė val
dyboje vietas išskiriant l)r. 
Mon tvidą, org. ir K. J. Semaš
ką, nut raštininką. Tokia ra
portas ir musų moterims pri
klausančioms prie SLA. 185 kp., 
sukėlė didelio neramumo ir sy
kiu pridavė daugiau energijos. 
Ant vietos buvo nutarta su
rengti SLA. 185 kp. Moterų 
balių ir SLA 185 k p. Moterų 
vakarienę. Nereikia abejoti, 
kad musų moterys lą padarys, 
ko vyrai nepadaro, nes įėjo j 
komitetą veiklios ir energingos 
moterys, kaip P. Pavilauskiene, 
P. K Rudienė, P. S. Kulienė ir 
kitos.

SLA. 185 kp. Moterų bailus 
jau jvyko snb., vasario 13 d. 
Publikos atsilankė gana gra
žus būrelis ir reikia pasakyti, 
kad ta publika buvo rinktinė. 
Nes pas mus, kaip visuomet, 
taip ir šį kartą, vietinis klebo
nas nepamiršo saviems parapi- 
joninis uždrausti eiti j minėtą 
balių, išmetinėdama*- buk lai 
esą bedieviai, netikėliai ir 1.1. 
Tiesa, ^gal nekurie ir įtikėjo Į 
jo tą pavydą, nes nekurie net 
ir SLA. vietinės kp. nariai pa
sitenkino tik prie durų išlauko 
pastovėję ir gryžo namo, kas 
atrodė labai keista žiūrint iš 
šalies. Bet nežiūrint to, pasi
rėdė, kad musų moterys pada
rė gryno pelno per tą balių 
$115 su ccnĮai. Ar ne puiku? 
Garbė musų moterims.

Na, lauksime busiančios mo
terų vakarienės. Jos žada čia 
ką nepaprasto suteikti, kaip 
sakant, “surprise”, bet tik ne
sako kas ten bus. Užklaustos 
atsako tik, kad tokios vakarie
nės harboriečiai nėra matę ne 
girdėję, priduria kad ir 
•hieagiečiai busią, j-i taip, tai 
lauksime visi be“ kantrybės.

Mano supratimu, musų mo- 
crys nori įrodyti vyrams, kad 

m jie vieni moka ką surengti 
bei veikti, bet ir jos gali. 'Tie
sa, vienas suvis pasirodė labai 
smagus, žiūrėsime toliau.

—Skrepelis.

SUTVARKYTAS KAIP ZVAIŽDES 
Jo visuomet nuolatinis gerumas, nekuomet 
nesimainas geras skonis, vis nuolat ir nuolat 
įgauna daugiau rūkytoju Chesterfield.

Chesterfield
užpelnytas

CHESTERFIELD YRA PADARYTI PER LIGOETT & MYERS TOBACCO COMPANY

1619 W. 47th Street

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčcriai ir elektros reikmenys

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

h ■ M ■■■■■ —

Springfield, III.
BABRAVIČIAUS REKORDAI

Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 
iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
121 h STREET
Tel. Kedzie 8902

3M4-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

Sausio 31 d. visos pažangio
sios draugijos laikė konferenci
ją savo knygyno reikalais. Kon
ferencijos uždaviniu buvo svars- 
;yti vkn knygyno reikalus^ bet 
tomunistai dar atsigabeno ne
vykusiai parašytą rczpliuciją 
prieš Lietuvos valdžią ir tą re
zoliuciją didžiuma savo bolše
vikiškų rankų pervarė.

Musų. Kliubas savo susirinki
me, laikytame vasario 21 d., 
išklausęs savo dalyvavusių to
je konferencijoje atstovų pra
nešimo, nutaiū .atšaukti savo 
vardą iš po tos rezoliucijos.

Mes atšaukiame savo vardą 
ne dėlto, kad mes užgirtuniėm 
dabartinę Lietuvos valdžią, bet 
diilto, kad ta rezoliucija yra 
netikusiai ir nešvariai parašyta.
—Liet. Am. Ukėsų Kliubas

Sckr. V. Feiferis.

WNE^

YoirTyES
Mu. >nnCo . Dpu!I.S.,9B.Ohio‘k ,CLuc<so

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tat yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Reauty”. Dykai pareikalavus

’ ŠALIN PAIKUMAS!
Vyrui ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukti slin- 
icimą ir užlaiko juos labai švariai.
DR. V. JUŠKEVIČ,

1407 Mihvatlkee Avė., 2 fl.

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

KONCERTAS
įvyks

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
-į r ' 4 z
» O , 7 K ’ <

Ashland Boulevard Auditorium
Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Klausyk Ir Temyk 
0 Polam

StibAcol^er

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

Darykit tai ir Jus
Ifitai kiek kuponų gausit vi 

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

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, Už kurį teks geriausia 
dovana.
^XXX.XXXXXXX XXXl k.xxxx x x xxxx



Pirmadienis, Kovas 1, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
■ - ................... Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
Višta ar veršiena dažale

1*4 svaro supjaustytos šaltos 
mėsos.

11 o puoduko balto dažnio ir 
U/2 saldžios Smetonos, pridėk 
druskos ir pipirų.

Supiaustyk mėsą • 2 colio di
dumo šmotelius. Vartok baltą 
mėsą jeigu nori turėti gerą val
gį. Sudėk mėsą į karštą dažalą 
ir išmaišyk. Paduok karštą. 
Apibarstyk paduodant stalan su 
saldžia paprika ir kapotom pet- 
ruškom, taipgi su kapotais 
tais kiaušiniais.

Baltą dažalą padaryk iš 
daus pieno, sviesto ir miltų.

šal-

sal-

Kepta žuvis.

3 iki 5 svarų Lake trout, bal
tą ar mėlyną žuvį.

1 šaukštą druskos.
14 šaukštą pipirų.
3 šaukštai alyvos.
Nupjauk ir nuvalyk žuvį. Nu

imk galvą ir uodegą. Apipilk 
druska iš vidaus ir iš lauko. Pri
pilk su mišiniu ir susiūk. Jeigu 
žuvis neriebi, tai reikia vartoti 
taukų, arba išpjauk iš vidurio ir 
prikimšk su la.šiniukais. Pas
kui aptepk visą žuvį sutarpytu 
sviestu, bei taukais.

Kepk karštame pečiuje kokia 
10-15 minučių, paskui sumažink 
šilumą ir kepk pakol žuvis iš
keps. Kepk tiek ilgai, kad ant 
kiekvieno svaro 10 minutų iki 
4 svarų, o paskui po 5 minutes 
ant svaro.

Paduok 
žinių:

karštą su sekamu mi

Mišinys.

minkštų duonos tru-2 svaru 
pinių.

i o šaukštuko druskos.
•/u šaukštuko pipirų.
1 šaukštuką smulkiai sukapo

tų agurkų (sweet pickles).
i/o šaukštuko maišytų pipirų.

2 šaukštu sviesto.
1 šaukštą sukapotų petruškų.
Sumaišyk paduotoj eilėj, 

šakute. Pripildyk žuvį, bet 
dėk per daug.

su
ne-

Tapioka.

(permatomos kruopos)

1/2 kvortos pieno.
2 šaukštu smulkios tapiokos.
1/16 šaukštuką druskos.
14 puoduką cukraus.
2 kiaušiniu tryniai.
2 kiaušinių baltymai.
i/2 šaukštuko vanilos.
1/2 šaukštuko nutmeg.
1/į šaukštuko citrinų sunkos.
14 šaukštuko vanilos.
Sumaišyk pieną su tapioka ir 

druska ir virk dvigubame puode, 
30 minutų, nuolat maišyk. Su
maišyk kiaušinio trynius su cuk
rum ir gerai išplak. Išlengvo 
pilk kiaušinio trynius į pieną. 
Paskui išplak baltymus ir sudėk 
į mišinį kaitų su prieskoniais ir 
gerai išplak viską kartu.

Paduok šaltą su plakta arba 
šiaip saldžia smetorta. Jeigu no
ri gali virti 14 puoduko tapiokos 
kruopų, 14 kvortoj vaisių sun
koje ir pridėti sukapotų vaisių

Obuolių Dumplinęs.

2 puoduku miltų.
šaukštukai bakin^ podvvder.

1/2 šaukštuko druskos.
4 šaukštai taukų.
% puoduko pieno.
Sumaišyk sausus pridėčkus. 

Paskui pilk pieną ir su dviem 
šakutėm maišyk tešlą kaip dėl 
pajaus. Paimk tešlą iškočiok % 
colio storumo, supiaustyk į ket
virtainius šmotus. Nulupk ir 
nuvalyk obuolius. Ant kiekvie
nos tešlos šmoto padėk po obuo
lį. Užpilk cukraus ir cinamonų. 
Suvilgyk tešlos kraštus ir ap-

>deng visą obuolj su tešla.
dėk ant blėtos blėtį, padek ant 
puodo verdančiu vandeniu, te
gul ant garų kepa ’/m valandos, 
paskui aptepk sviestu ir padėk 
pečiun ant 10 kad parusiu. Val
gyk šaltą ar karštą su 'plakta 
smetona.

Kotletai iš makaronų.

puoduką balto dažnio iš pie- 
miltų ir sviesto.
puoduku virtų makaronų.
išplaktą kiaušinį.

2 šaukštus sviesto.
1/2 puoduko tarkuoto sūrio.
Sudėk makaronus į dažalą. 

Paskui pridėk viską kitą. Svie
sta reikia ištarpyti. Ataušink. 
Padaryk kepaliukus, apiberk 
sausais, trintais duonos trupi
niais ir kepk karštuose taukuo
se.

no,

KALVARIJA

Jau neužilgo sukako pusė 
metų, kaip Kalvarijoj įsteigta 
“Kultūros” būrelis. Jaunimas su 
didžiausiu pasiryžimu veikia. 
Suruošta keli vakarai, susirinki
mai, išplatinta gerokas skai
čius knygų.

Bevaidinanl gana žymų vaid
menį Kultūros būreliui Kalva
rijoj tarp jaunimo, (pasirodė 
keletas mirtinų priešų. Ypač 
kun. Pusdešris su didžiausiu 
įsiutimu kovoja su Kultūros 
būreliais, ir gąsdindamas jau
nimą pragaru, liepiu nestoti j 
Kultūros būrelius. Lygiai to
kią pat demagogiją kun. Pus
dešris pavartojo ir kaime. Ka
lėdodamas, pas mokytojų Luo- 
bikį pakėlė didžiausi triukšmą, 
tuo tarpu, kai už sienos gulėjo

jo žmona, vos pora dienų po 
palago. Tuom Jum. Pusdešris 
parodė tik savo nekultūringu
mą, nes Šiandie jau netoki lai
kai, kad per smurtą galima bu
tų užslopinti šviesą. Mokytojas 
Luobikis tuoj tapo atstatytas 
nuo vietos, nes priklausė Kul
tūros būreliui. Vis tai kun. 
Pusdešrio a gi ta ir jos vaisiai.
Nepasitenkindamas tuom kun. 
Pusdešris griebiasi griežčiausių 
priemonių kovoti su Kultūros 
būreliais. Ar tk ne kun. Pus
dešrio dėka Kalvarijos miesto 
Kultūros būrelio veikimas tapo 
sustabdytas. Priežastis? ne
žinia. Per Naujus Metus no
rėta sušaukti susirinkimas, gan
ia atsakymas, kad dar Kultū
ros būrelis neįt rgistruotas, tuo 
tarpu, kai veikia gal pusė me
lų, padaryta keli ’siisirinkiniai, 
suruošta keli vakarėliai.

Seimininkėms Patarimai
Namų ruoša.

švie 
žiemą 
sutur 

Norint nulydyti apšalu
reikia aplaistyt 
Saulės sviesa gy-

[Pacific and Atlantic Photo]
P-ni Peteet iš San Diego, Cal. 

Thomas M. Peteet privertė savo 
žmona ir dvi dukterį atsigulti 
ant grindų, o pats atsukę gazą. 
Tuo budu ir žuvo. Tragedija 
įvyko dėl sekamos priežasties: 
Peteet šeimą ęuvyko į Meksikos 
miestuką Tia Juana. Ten dvi 
merginos tapo nugirdytos mek- 
sikonų ir išgėdintos. Tatai tiek 
pa veikė tėvą, jog jis nutarė žūti 
su visa šeima.

—škicas.

Lietuviai Advokatai

kampas 31 gat.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE
/ AKUŠERKA 

3101 So. Halsted SI., 
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 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ii* mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbų.

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievicz- 

BANLS
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted S't.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 Ir augščiau

Butas turi būti šviesus, 
sa pareina.ir nuo langų, 
apšalę langai taip pat 
Šviesą,
sius langus, 
mos surimu. 
venimui reikalinga taip pat, kaip 
r oras. Augalai patamsyje nu
vysta. Žmogus, turįs gyvent 
tamsiame kambaryje, nustoja 
sveikatos, o augęs tokiame kam
baryje kūdikis bus išbalęs ir ne
sveikas. Kiekvienas gyvis 
džiaugiasi saule; nuo jos viskas 
itgyja ir grožėja; kiekvienas 
jutas atrodo linksmas ir jaukus, 
jeigu jį saulė apšviečia. Saulės 
apšviestame bute, sveikiau ii 
linksmiau gyventi; jd gyvento
jų ūpas geresnis, šeimynoje dau
giau pasitenkinimo ir laimės.

Visas buto apstatymas bei su
tvarkymas pareina nuo jo šeimi
ninkės ir lėšų. Bet švarumas ir 
tyras oras gyvenamajame kam
baryje pasiekiamas kiekvienai 
šeimininkei.

Saulė gyveninio, džiaugsmo 
ir sveikatos šaltinis. Saulė Už
muša visus mikro organizmus, 
kurie gali gyventi tiktai tamsu
moje. štai dėl ko reikia išrinkti 
tokį butą, kurio langai butų į 
saulę, kad saulė šviestų didesnę 
dienos-dalį į juos.

Lygiai kaip saulės šviesa žmo
gui yra reikalingas ir tyras 
□ras.

Suaugusiam žmogui kiekvieną 
valandą reikia 50 — 60 litrų’(1 
litras — 4 stiklinės) tyro oro. 
Tad reikia rūpintis, kad gyvena
mo] vietoj visada butų užtekti-

.įai tyro oi j. Taip pat žinome, 
kad oras bute atsimano pro du
rų bei langų plyšius ir pro sie
nas; dar geriau išvėdina butus 
atidarius langus arba duris.

Bet kambariui, kur ilgą laiką 
juva daug žmonių, tokio vėdini
mo neužtenka. Tokiam kamba
ryje reikia įtaisyti ventiliato
rius.

Ventiliatorius yra toks įtaisy
mas, kurs iš kambario ištraukia 
pagedusį orą; tada iš lauko pri
eina tyro orb.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

' Gyvenimo V i et a
3323 South Halsted St.

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

Advokatas
II S. La Šalie S't., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vul. nuo 9-6 
Vakaru i k

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Mi(lway 2880

iki

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas 
190 No. State S't., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Rooirt 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

«■ DR. HERZMAN ’o.
—-IŠ RUSIJOS-

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Look
to your health. Epsom 
Sal t s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
A t your druggitf, 2Sc

The Knight LaboratorKA. Chiaa^

Telofonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.2221 W. 22 St.

Namų Tek: Hyde Park 3395

HGalima dėvėti su ar be 
Paprasta bet elegantiška

mieros 16 metų ir 36 iki

Ofisas vidurmlestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—S A SS

2592

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

✓

lol. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullinan 7097

Veda bylus visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

H I ......................... ,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BBENZA

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

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Dr. A. A. Roth

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

Valandos j nuo f J ’ ,vaL r.yte;r uiMUMva nuQ |į{1 y va|, va|tare

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

XXXXXXXXXXXXXX
H |

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

xxxxxxxxxx

PAVASARINftS IK VASARINES’ 
MADOS.

Sunku sutalpinti visas tas madas, 
kurias mes turime. Yra tiek ir tiek 
gražių, naujų ir žavėjančių modelių. 
Kad susipažinus su visom naujom ma
dom mes patarsime kiekvienai poniai 
ir panelei užsisakyti po viena mados 
knygą. Kainuoja tik 10 centų.

Rašydami ir siųsdami užsakymus 
būtinai minėkite, kad pinigus siunčia
te mados) knygai.

Užsakymus adresuokite Naujienos, 
1^739 So. Halsted St., Pattern Depart
ment, Chicago, Illinois.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1731) S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 10 centų ir praSau at

siųsti man Pavasarinių ir Vasari
nių Madų Knygą.

No. 2592. 
palerinos. 
suknelė.

Sukirptos
42 colių per krutinę. 36 mierai reikia 
3% yardų, 40 colių materijos

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

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.......... ....
Mieros ..........................  per krutinę

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

tį, arba savo išnešiotojui sykj j menes; ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis \

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia

XXXXXXXXXXXXmMXXXXXL

Dr. Lawrence P. Slakis;
' DENTISTAS
4454 So. Western Ave< *

VALANDOS: «4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) (Adresas)

(Miestas ir valst.)

Data: Kovas 1, 1926

t—
(Vardas ir pavardė)

{Miestas ir valst.)

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

J

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midwav 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.
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1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500
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.. .7b BOLŠEVIKAI IR ESERAI

Entere<l ns Secontl ClaaM Matter 
March 7th, 1914, at the Po»t Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85(10.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — pažtu:

‘Metams ....... .........................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..............„.... ;........ 3C
Savaitei ......................................
Mėnesiui ................................. ..." 7&c

Suveinytosę Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .........................................3.59
Trims mėnesiams ...................  1.75
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesini ..........................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................ ....................... .. $8.00
Pusei metų  ..... ......................... 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.(101
Pinigus reikia siųsti pašto Money I 

orderiu kartu su užsakymu.

KRIKŠČIONIŲ BLOKAS SEIME SUSPROGO

VISIŠKAS KLERIKALŲ PAKRIKIMAS RENKAN'i 
SEIMO PIRMININKĄ'

. OPOZICIJA SUMUŠĖ KLERIKALUS

PATYS KRIKŠČIONIŲ ATSTOVAI NEPASITIKI 
SAVO VADAIS

KAIP JIE IŠRODYS RINKIMUOSE J SEIMĄ?

Nesenai buvo pranešta, kad Lietuvos Seime, renkant 
pirmininką, klerikalai pralaimėjo, nes išrinktas tapo val
stiečių liaudininkų žmogus, d-ras Staugaitis. Dabar tik- 
ką atėjusieji iš Lietuvos laikraščiai paduoda smulkme
nas, kaip tas klerikalų pralaimėjimas įvyko.

Kauno “Socialdemokratas” apie tą įvykį sako: 
“Krikščionių blokas susprogo. Pirmame Sęimo posėdy po 
atostogų, vasario 9 d. į Seimo pirmininkus išrinktas d-ras 
J. Staugaitis (valst. liaud. frake.). Dalis krikščionių, lau
žydami šeškomo diktatūrą, balsavo su opozicija .

Kad klerikalų eilės pakriko, renkant Seimo pirminin
ką, tai matyt ir iš valdžios laikraščio, “Lietuvos”, paduo
damo aprašymo. . _ .

Pirmiausia, krikščionys demokratai neįstengė susi
tart dėl bendro kandidato. Kuomet opozicija pastatė tik
tai vieną kandidatą, d-rą Joną Staugaitį, tai iš klerikalų 
pusės buvo pastatyta trys: federantas Ambrozaitis, ūki
ninkų sąjungos narys V. Petrulis ir ūkininkų sąjungos 
narys kun. Justinas Staugaitis. • . .

Ir visi trys klerikalų pastatytieji kandidatai atsisa
kė! Paliko tik vienas opozicijos kandidatas.

Jau iš to aišku, kad krikščionių bloke pasireiškė vi
siškas sumišimas. Turėt absoliučią daugumų balsų Seime 
ir nesurast savo tarpe žmogaus, kuris galėtų užimti Sei
mo pirmininko vietą — ar tai ne juokinga?

Vienok, kad ir klerikalų partija nesugebėjo susitar
ti dėl kandidato į Seimo pirmininkus, vis tik ji mėgino ne
įleisti ton vieton opozicijos atstovo. Balsuojant, 36 balsai 
paduota už d-rą Staugaitį, 33— už Ambrozaitį (atsisa
kiusį nuo kandidatūros),' ir 3 kortelės paduotas tuščios. 
Kadangi Seimo statutas reikalauja, kad renkamasai Sei
mo prezidiumo narys gautų daugiau kaip pusę balsų visų 
dalyvaujančių rinkimuose, tai šitie rinkimai laikomi ne-
įvykę. t . ...ii

Reikia daryt naujas balsavimas. Klerikalai reikalau
ja pertraukos, kad gavus progos pasitarti, kaip toliaus 
elgtis. Nežiūrint opozicijos protestų, pertrauka paskel
biama.

V. Kapsukas rašo apie poetą 
Butkų Juzę, atvykusį Amerikon. 
Komunistai, girdi, turį to as
mens saugotis, nes jisai esąs 
kairysis liaudininkas, o kairieji 
liaudininkai nieko neturį bendro 
su darbininkų klases reikalais.

‘‘Kas per vieni yra tie Lie
tuvos kairieji liaudininkai?” 
— klausia Kapsukas. Ir at
sako: “Tai artimi giminės 
Rusijos kairiųjų eserų. O kas 
per vieni Rusijos kairieji ese
rai, gal būt, žinote. Tai tie 
eserai, kurie 1917 m. gale per 
Didžiąją Lapkričio Revoliuci-1 
ją ėjo išvien su bolševikais.... 
Paskui 1918 m. liepos 6 d. jie 
persimetė kontr-revoliuci jos 
(?) pusėn, padarė Maskvoj ir 
kai kur kitur ginkluotą suki
limą prieš bolševikų valdžią, 
buvo nugalėti — ir nuo to lai
ko jau atvirai dirba kontr-re- 
voliucijos (?) eilėse. Tik jų 
įtaka dabar be galo maža, už
tat apie juos paskutiniais me
tais nieko neberašoma. Visa, 
kadaise gana didelė, jų orga
nizacija dabar teturi tik vie
ną, kitą inteligentą, ir tai už
sieny. Buvusieji jų šalininkai 
darbininkai ir valstiečiai se
nai jau nuėjo į bolševikų par
tiją”.’
Mes tuos kairiuosius socialis

tus revoliucionierius irgi laiko
me nerimta ir mažai reikšmės 
teturinčia partija. Ji susidėjo 
iš karštakošių, kurie patys ne
žinojo, ko jie nori. Kai bolšėvi-< 
kai darė perversmą Rusijoje, 
tai kairieji eserai ėjo su jais iš
vien, ir bolševikai labai džiau
gėsi, kad jie turi tokius talki
ninkus. Steigiamam Seime bol
ševikai net statė vyriausiąjį tų 
eserų vadą Mariją Spiridonovą 
kandidatu į pirmininkus. Ir kuo
met bolševikai kartu su kairiai
siais eserais pasirodė esą mažu
moje, tai pastarieji padėjo bol
ševikams išvaikyt Steigiamąjį 
Seimą ir įvesti ginkluotą dikta
tūrą. O po šito patarnavimo bol
ševikams kairieji eserai, vieto
je padėkos, gavo įspirti į užpa-

LIETUVOS DARBININKAI 
DEDASI PRIE INTER

NACIONALO
• Kaune vasario 7-8 dd. jvyko 
Bendrosios Darbininkų Profesi
nes Sąjungos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 30 atstovų. Vie
nas svarbiausiųjų suvažiavimo 
nutarimu yra prisidėti prie Am
sterdamo Profesinių Sąjungų 
Internacionalo.

Profesinis Lietuvos darbinin
kų judėjimas, kaip matyt, pra- 
deda vėl atgyti. Pirmaisiais ne- 
priklausomos Lietuvos kūrimosi 
metais darbininkų profesinės są
jungos (unijos) augo labai spar
čiai. bet vadovybę jose buvo pa-

sigavę komunistai. Jie stengėsi 
paversti jas savo partijos įna
giu. Del to profesinės sąjungos, 
dar negavusios kaip reikiant su
stiprėti, paktiko. Kurios gi iš
liko gyvos, tas sunaikino vald
žia, užpuldama jas po tuo pre
tekstu, kad jos esančios komu
nistinės organizacijos.

Komunistų įtakai Lietuvoj) 
darbininkuose nusmukus, profe
sinės sąjungos ėmė iš naujo at
gimti. Bet dabar jau jose vado
vauja socialdemokratai.

Įsteigimas Bendrosios Darbi- 
ninku Profesines Sųjungos yra 
svarbus žinksnis prie darbinin
kų suvienymo.

Musų naujoji raštija
....

(Apžvalgėlė).

[Pacific and Atlantic Photo]

Graras Etienne de Beaumont 
iš Paryžiaus , išradėjas naujo 
budo padaryti antastingus kru- 
tamuosius paveikslus. Greitu 
laiku jis atvyks Amerikon.

Po pertraukos vėl balsuojama. Dabar Kandida
tuoja federantas Ambrozaitis, kuris nesenai buvo atsisą- 
kęs nuo kandidatūros. Opozicija prieš tai protestuoja, nes 
einant Seimo statutu atsisakęs kandidatas negali būt ren
kamas. Vienok krikščionys protesto nepaiso, ir federan- 
tų lyderis “runija” kartu su d-ru Staugaičiu.

Balsuojant tečiaus, pastarasis gauna 38 balsus, o kle
rikalų kandidatas tik 35. Tuo budu klerikalų blokas pra
laimi.
\ Tik renkant kitus prezidiumo narius (du vice-pirmi- 
ninku ir du sekretorių), klerikalai vėl ima balsuoti su
tartinai ir praveda į tas vietas visus savo žmones.

Taigi Seimo pirmininko rinkimuose klerikalai gavo 
skaudų smūgį. Ir nėra jokios abejonės, jogei tai jvykb 
dėl to, kad klerikalų blokas atėjo į Seimą sudemoralizuo- 
tas. Dalis pačių krikščionių blokų atstovų viešai parodė 
nepasitikėjimą savo partijos vadais!

Po šitokio skandališko atsitikimo, kaip gali klerika
lai reikalauti, kad jais pasitikėtų Lietuvos visuomenė?

Blogiausias dalykas klerikalams yra tame, kad tą | 
skaudų antausį Seime jie gavo prieš pat naujus rinkimus^ 
Už dvejeto mėnesių visi Lietuvos piliečiai rinks haujua 
atstovus į Seimą. Kaip gi dabar krikščionys išrodys prieš 
visuomenę, kuomet opozicija primins žmonėms tuos va
sario 9 d. įvykius Seime ir pasakys: “Ar jus galite bal
suoti už klerikalus, už kuriuos nedrįsta paduoti savo bal-j 
są net jų frakcijos nariai, išsėdėję su jais beveik per tre
jus metus tuose pačiuose šuluose?

Šitaip subankrutavusi partija negali laimėti rinki- Siųskit pinigus per 
mus! NAUJIENAS

Visa tai yra gerai žinoma. 
Bet ko Kapsukas didžiuojasi 
prieš tuos kairiuosius eserus? 
Koks gi yra nuopelnas tame, 
kad bolševikai ginkluotoje kovo
je juos nugalėjo? Ir ar gražu 
yra girtis, kad kairiųjų eserų 
vadai šiandie daugiausia gyvena 
užsieny, kuomet bolševikų vald
žia persekioja juos, kaip^aršiau- 
si despotai?

Kapsukas galėtų didžiuotis 
bolševikų pergale tiktai tuomet, 
jeigu ta pergalė butų buvus lai
mėta idėjos įrankiais, o ne šau
tuvais ir mašininėmis kanuolė- 
mis'

Italijos fašistai, pav. irgi nu
galėjo savo priešus, vienus už
mušdami. kitiems užimdami 
burną, o trečius išguldami i už
sienį. Bet ar bent vienas pado
rus žmogus tokia pergale gėri
si? Ne, ja gėrisi tiktai chamai, 
kuriems kumščia yra vyriausias 
argumentas!

i ____________

Dar neseni tie laikai, kai mu
sų jaunutė raštija tebebuvo vys- 
tikluose. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad ji ir dabar nėperdaugiausia 
paūgėjo, bet vistik paūgėjo. Jos 
sumenkėjimo vyriausia priežas
timi tegalima nurodyti tik vie
ną, tai: varžančią rusų vergiją 
ir ilgą, slopinantį spaudos drau
dimo laikotarpį. Nors jau ir 
tada lietuviai galėjo pasigirti 
Duonelaičiu, Baronu, Strazdeliu, 
let visa tai prieš tautų literatū
rą buvo palyginamai labai men
ka. Atgavus spaudos laisvę 
musų raštijos padangė pradėjo 
šviesėti, o nepriklausomybės įgi
jimas tą visą dar labiau stum
telėjo į priekį, šiandieną mes 
jau galim ne tik vertimais, liet 
ir originalais pasigirti, ir ap
skritai sakant, musų literatūra 
pradeda išaugti vaiko amžių.

Darydamas trumpą, gal net ir 
perdaug trumpą, musų raštijos 
apžvalgėlę, pasiteisinsiu. Vie
na: — aš ją pradėsiu vėlesniais 
laikais maždaug nuo spaudos 
laisvės atgavimo nei šių dienų, 
nes draudžiamojo laikotarpio li
teratūra perdaug nukreipta 
prieš rusų vergija ir už tai jau 
nebeįdomu musų laikais, kada 
eina valstybės kūrimo ir naujų 
jdėjų įgyvendinimo darbas; ant
rą: — savo apžvalgoje tepamu 
nėšiu tik tuos rašytojus, kurie 
šiek tiek daugiau yra nuveikę 
musų raštijoje. Be to liesiu 
vien tik dailiąją literautrą, visai 
neminėdamas specialių raštų.

dailiosios literatu-

“maironies” poezi-
priklauso dar V.

Pirmojo
, antrojo

“STRIELčAjS" jau nebe 
ATSTOVAS

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Seimo sekretoriatas gavęs 
iš kun. Dagilio raštą, kuriuo pa
starasis atsisako toliaus eiti at
stovo pareigas. Jo atsisakymas 
priimtas, ir jo vieton nutarta 
pakviesti sekantį klerikalų kan
didatą.

Kun. Dagilis, tai tas pats 
smarkuolis, ką vienam mitinge 
šovė iš revolverio į minią, kuri 
nenorėjo klausyti jo kvailos pra
kalbos. Del to didvyriško darbo 
jisai yra pramintas “striel- 
čium”. Dabar jisai kalėdoja 
Amerikos lietuvių parapijose, 
rinkdamas aukas klerikalų par
tijai.

.Vienas žymesnis musų poetas 
ir rašytojas, sudaręs net atski
rą laikotarpį musų literatūroje, 
yra Maironis. Pradėjęs rašinėti 
dar spaudos draudimo laikais, 
davė musų literatūrai savo ly
rinių eilėraščių rinkinį “Pava
sario Balsai” ir dvi poemas: 
“Jaunoji Lietuva” ir “Musų 
Vargai”. Vėlesniais laikais Mai
ronis pradėjo rašyti istorines 
dramas, bet jau pasirodžiusią— 
“Keistučio mirtis” ir “Vytautas 
pas kryžuočius” — autoriui ne
labai tenusisekč. šiaip Mairo
nis daug kuo praturtino musų 
literatūrą ir davė jai savotiško 
pobūdžio, dabar bandomo pava
dinti “maironiniu”.

Vienu žymesniu vėlesniojo lai
ko musų poetu tenka pažymėti 
M. Gustaitį. Jis daugiausia nu
dirbo lyrikos ir vertimų srityje. 
Iš jo originalių dalykų tenka pa
žymėti “Sielos akordus”, “Au
reolę”, “Tėvynes ašaros ir “Erš
kėčių taku”. Šiame paskutinia
me M. Gustaitis apdainavo lie
tuvių vargus Didžiojo karo me
tu. Be to jis išvertė Mickevi
čiaus “Krymo sonetus”, kurių 
vertimas yra tikra musų poezi
jos pažiba. ,

Gamtos grožį ir žmogaus jau
smus labai gražiai vaizduoja sa
vo eilėse- M. Vaitkus. Iš jo poe
zijos rinkinių pažymėtini: “Mar
gumynai”, “ 
“Liepsnelės”.
kus paraše ir keletą poemų, ku
rių 
a

šviesus Krislai” ir 
Be to M. Vait-

žymesnės: “Upyte” ir 
Brėkšta”. Paskutiniu laiku 

jis aukure premijuotą 4 veiks
mų dramą “žvaigždės duktė”.

Paskutiniais laikais ypač pra
garsėjo musų jaunas poetas Pu
tinas. Jis yra davęs musų raš
tijai poemą ‘ žvaiiiyš” ir dido-

ką, pilną tikrai poetinių eilėraš
čių rinkinį. Pažymėtina jo 6 
veik, drama “Valdovo sūnūs’* ir 
novele “Modusą”. Putino talen
tas daug ko žada musų litera
tūrai. / »

Meilės jausmų supintus su 
tautine nuotaika labai vykusiai 
apdainuoja L. Gira. Kaikurie 
jo eilėraščiai visai artimi musų 
liaudies dainoms. Pažymėtini 
jo eilių rinkiniai “žalioji pieve
lė”, “Tėvynės keliais” ir “žie
žirbos”. Jis bandė rašyti ir 
draminius veikalus, . kurių žy
mesni — “Kerštas” ir “Svečiai”. 
Be to L. Gira yra laikomas ge
riausiu musų 
ros kritiku.

Prie musų 
jos šalininkų
Stonis ir J. Mikuckis, 
pažymėtina “Ašarėlės 
“Aušros rasos”, ir “Auštant”.

Be to dar tenka pažymėti jau 
mirusius musų dainius: Margelį, 
St. DegilJ, Zigmą Gėlę, J. Jano
nį ir kitus. Dabar dar teberašo 
Pr. Būdvytis, išleidęs “Ištrėmi
mo keliais”, “Klystantį lapą” ir 
A. Jakštas, davęs musų literatū
rai “Rudens aidus” ir du didžiu
liu kritikos straipsnių l inkiniu, 
kuriuose aršiai neigia visus nau
jų formų ieškotojus.

Paskutiniais laikais musų po
ezijoje pasireiškia naujų formų, 
ir kelių ieškojimas. Klasinės ir 
“maironinės” formas turėjo už
leisti vietas dękadentizmui, fu
turizmui ir kitoms naujany- 
bėms.

Iš naujųjų poetų pirmoj vie
toj tenka pažymėti Balį Sruogą. 
Jo lyrika pasižymi jjstetizmu ir 
kaž kokiu kilnunfu, bet dėl min
ties padrikumo yra vargiai su
prantama. Be daugelio įvai* 
riuose žurnaluose paskleistų ei
lėraščių ir vertimų Balys Sruo
ga davė musų literatūrai “Sau
lę ir smiltis”, “Dievę iš ežero” ir 
“Dievų takais”. Jis savo kūry
ba turi daug įtakos kitiems mu
sų naujųjų laikų poetams.

Gražių ir tikrai poetinių da
lykų buvo davęs K. Binkis savo 
“Eilėraščiuose”, bet antruoju 
savo eilių rinkiniu “šimtas pava
sarių” jis pakrypo futuristų pu
sėn ir įsteigė tai grupei ugdyti 
žurnalą, pavadintą “Keturi Vė
jai”. Bet vistik jo senieji eilė
raščiai buvo vertesni, nei nauji 
futuristiniai.

F. Kirša daugiau žiūrėdamas 
savo eilėraščių skambumo, o ne 
minties nuosakumb, amžinai 
klaidžioja savo “aidužių” skam
bėjimuose ir nieko žymaus ne- 
besukuria. Pažymėtini jo eilė
raščių rinkiniai: “Verpetai” ir 
^Aidų Audužiai”. Dabar F. 
Kirša redaguoji meno žurnalą 
“Barą”.

Optimistinių įsitikinimų ir 
skaidrios saulės dainų kūrėjų 
musų literatūroje yraJP. Vaičiū
nas. Visos jo eilės švelnios ir 
linksimos — jose visai nesama 
liūdesio. P. Vaičiūnas parašė ir 
pagarsėjusį himną “Ei pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim!” i ' 
Iš jo didesnių originalių veikalų 
pažymėtina : “Rasti spinduliai”, 
“Tekanti saulė” — eilių rinki
niai, ir “Milda, meiles deive”, 
“Mano taurė”, padalyta į “žo
džius ir atbalsiusMr “Sielos vir* 
pėjimą”. Be to P. Vaičiūnas

randasi 
Ji lyg 

žymesnio 
nes musų jaunieji

yra išvertęs daug veikalų iš sve
timų kalbų.

Nesuradęs dar tikro kelio ir 
ieškąs įvairių naujanybių, pasi
žymi pas mus J. Tysliava. Jis 
jau išleido: “žaltvyksles”, 
“Traukinį”, “Nemuno rankose” 
ir “Auksų lyte”, bet visi tie jo 
eilių rinkiniai nedaug tepratur
tino musų literatūrą.

Iš naujųjų poetų dar pažymė
tini: A. Lastas, parašęs “Auksi
nis Varpas” ir “Lietuvos knyg
nešio likimas”, Butkų Juzė išlei
dęs “žemės liepsną” ir “Ver
kiančias rožes” ir Tyrų Duktė, 
davusi labai *silpnos formos eilių 
rinkinėlį — “Vasaros šnekos”.

Paskutiniu laiku pasireiškė 
dvejetas futuristinių poetų — 
Lalys Šemaris su savo “Grana
ta krutinėję” ir A. Kimydis iš
leidęs moderninių eilių 
“Mano Vadas”.

Tokioje tai padėtyje 
musų dabartinė poezija, 
šiol nėra dar nieko 
pareiškusi,
dainiai vaiko įvairius moderniz
mus, o neeina tautines kūrybos 
krypsnimi.

Musų poezija nuo spaudos 
draudimo iki dabartinių laikų 
žymiai pašokėjo pirmyn, bet 
dailioji proza labai mažai tepa- 
žengė į priekį. Beletristikos ori
ginalių veikalų musų litera
tūroje labai nedaug, o jai dir
bančių rašytojų irgi maža.

Vienu žymiausiu musų tautos 
rašytoju, dirbančiu beletristi
kos, poezijos ir dramos srytyje 
tenka pažymėti Vincą Krėvę. .Jo 
nedidelės apysakaites (Ker
džius, Silkės, Antanuko mytas 
ir kitos) labai gyvai atvaizduo
ja musų kaimo gyvenimą, o jo 
“Dainavos šalies senų žmonių 
padavimai” yra tikra lietuvių 
literatūros pažiba. Jis parašė ir 
dvi didžiules istorijos dramas: 
“Šarūnas” ir “Skirgaila”. Pa
žymėtini jo dramatizuoti kuri
niai “Dangaus ir žemės sūnūs” 
ir “žentas”. V. Krėvė dar daug 
ko žada lietuvių literatūrai.

Daug dirbęs musų publicisti
kos ir beletristikos srytyje pa
žymėtinas Vaižgantas. Jis pa
rašė didžiausi musų literatūros 
kurinį “Pragiedrulius”, kuria
me vaizduoja lietuvių kovas už 
laisvę su rusais. Be to pažymė
tini jo: “Karo vaizdai”, “Aligo- 
rijų vaizdai”, 
ir daugelis 
raštiją su 
“Lietuvių 
tos”.

Šiaipjau vaizdai” 
knygų apie musų 
bendru antgatviu 

literatūros paskai-

Labai gyvai atvaizdavo musų 
kaimo būtį savo apysakaitėse 
Žemaitė, 
žymėtini: 
“Motina”, 
jos raštai
dokus tomus.

Iš jos apsakimėlių pa- 
“Motinėlčs * ašaros”, 

“Sutkui’ 
sudarys

ir kiti. Visi 
apie tris di-

vaizduojanti

ir
Be to ji dar

Lazdynų Pelėda, 
savo apysakaitėse paprastus gy
venimo vaizdus ir atsitikimus, 
parašė daug apysakų, iš kurių 
pažymėtina “Ir pražuvo kaip 
sapnas”, “Klaida”, “Kaliniai 
“Naujas takas”,
spausdino didoką savo romaną 
“Iki mirties” ir parašė daug 
įvairių gyvenimo vaizdelių.

Iš seniau rašiusių pažymėtini: 
V. Pietaris, davęs savo didžiulę 
istorinę apysaką “Algimantą” ir 
“Iš mano atsiminimų”, Šatrijos 
Ragana, parašiusi “Viktutę”,' 
“Vincą Stonį”, J. Biliūnas su-1 
kūręs tų laikų tipingą “Liūdną

Pirmadienis, Kovas 1, 1926 

pasaką” ir Bite išlc'dusi “Tėvą 
ir sūnų”, “Litvomanus”, “Vel
nią spąstuose”.

Iš naujųjų musų beletristų 
žymiai pasireiškė A. Vienuolis. 
Jis savo apysakaitėse daugiau
sia piešia smulkių miesto inteli
gentų gyvenimo vaizdus, dažnai 
sukurdamas labai įdomius tipus. 
Geriausiai savo apysakėlei — 
“Paskenduole” — turinį A. Vie
nuolis ėmė iš kaimo gyvenimo. 
Be to dar pažymėtinos jo apy
sakaitės: “Inteligentų palata”, 
“Prakeikti vienuoliai”, “Kūčių 
naktį” ir kitos.

Teisingu gyvenimo atvaizdi- 
nimu ir ryškiu žmonių budo ap
rašymu pasižymi Vaidilutė. Ji 
išleido “Gyvenimo akordus”, 
kuriuose duoda daug gražių da
lykėlių. Jos dar parašyta — 
“Kada rauda siela” — menkos 
vertės dalykėlių rinkinis ir dar 
dabar tebespaudinamas roma
nas “Tėvyškė”.

Gražiai vaizduoti gamta ir 
meilės nuotikius sugeba Ig. Šei
nius. Iš jo apysakų pažymėti
nos: “Bangos siaučia”, “Vasa
ros vaišės” ir “Kuprelis”. Be to 
dar tenka paminėti Pr. Penkai- 
tį, parašiusį savo apysakas, 
kaip: “Skaistį”, “Besibastant”, 
K. Puidą, davusį musų literatū
rai “žemės giesmę”, “Rudenį” 
ir J. Savickį, išleidusį “šventa
dienio sonetus”. Dobilas musų 
raštijoje pasireiškė savo didoku 
romanu — “Bludas” — ir kele
tu draminių veikalėlių.

Šiaip maždaug atrodo musų 
ccletristikos padėtis dabarti
niais laikais. Bendrai tariant, 
ji dar labai silpna ir originalių 
veikalų visai mažai teturi.

Iš musų dramaturgų ypač 
pasižymi Vidunas. Jo visi kuri
niai giliai filozofiniai, simboli
niai ir persisunkę gilia Lietuvos 
praeities meile. Kaikurie Vidu- 
no raštai yra patekę net į kata
likams draudžiamų skaityti kny
gų sąrašą (indeksą). Iš jo vei
kalų ypač pažymėtini: “Prabo
čių šešėliai”, “Amžinoji ugnis”, 
“Jūrių vargai”, “Žvaigždžių ta
kai” ir kiti. Del savo savotiškos 
rašybos Vidunąs Lietuvoj visai 
mažai teskaitomas.

Įdomių gyvenimo tipų ir ko- 
mingų vaizdų yra davusi S. Čiur
lionienė. Iš jos komedijų pami
nėtinos: “Pinigėliai”, “Gegu
žis”, “Kuprotas ėželis”. Ji pa
rašė dar nespausdintą dramą 
“Aušros sūnūs” ir dramatizuotą 
pasaką “Karalaitė Tikroji Tei
sybė”.

Musų draminės literatūros 
srityje dar bandė dirbti Žem
kalnis ir davė visai vykusią dra
mą “Blindą”.

Toksai maždaug gaunamas 
vaizdas pasižvalgius po musų li
teratūrą. Be čia paminėtų ra
šytojų, aišku, yra dar ir dau
giau plunksnos darbininkų, ku
rių pažymėti neleido siauras ap
žvalgėlės spielčiai. Be to čia 
duota musų naujosios literatū
ros apžvalgėlė yra perdėm siau
rutė ir už tai 'karkųr gal nevisai 
tikrai apibrėžia nekuriu musų 
rašytojų kūrybą. Baigiant ten
ka pažymėti, kad musų literatū
ra nors dar silpnutė, bet vistik 
stengiasi kiek galint pažengti į 
priešakį.

Tik per mokslą ir literatūrą 
įžengiame * mes į kultūringųjų 
tautų tarpą.

— K. Gelvainis.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, III

DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE

15 ugniagesių sužeista
15 ugniagesiu liko sužeista 

belesinant gaisra name prie! 
1356-58 S. Halsted St. Keli! 
ugniagesiai liko sužeisti su
griuvus sienai, o kiti susižeidė, 
kada jie nuo antro augšto Įkri
to i rūsį, pianui į laužus apdegu
sias grindis ir kartu su ugnia
gesiais irgi nukritus rusiu.

Gaisras kilo uisy, Sycamcse 
Tea & Coffee Co. sankrovoje | 
ir greit liepsna apėmė visą na-J 
mą ir persimetė Į gretimą na-j 
mą, kuriame buvo Ilarryj 
Block restoranas ir biliardine. 
Gaisras taip greitai išsiplėtė, 
kad daugelis gyventoju nespė
jo pabėgti ir ugniagesiams te
ko juos gelbėti, šešis žmones! 
ir tris ugniagesius išnešta jau 
be sąmonės, pritroškinlus du*! 
nni. Daugelis ugniagesių nors; 
ir sužeisti, pasiliko savo vie
tose gesinti gaisrą.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

* • U I
Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 

ir Elektrą

Or. J. W. Bnaiidelte, M.0
1860 So. Ashland Avė. 

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

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal U464

DR. VAITUSH, 0. D

lietums' akių specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
uvaigimo, 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 į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augŠčiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki t vai. p. p.

1545 West 47th Strce|
Pchne Rotdevard 7589

Žymi Anglijos socialistai 
Chicagoje

Pabaigoje pereitos savaitės 
atvyko j Chicago žymi Angli
jos socialiste Lady Cynthia 
Mosley ir jos vyras kapt. 
()swald Mosley, socialistas, bu
vęs Anglijos parlamento narys.

Lady Cynthia Mosley yra 
duktė lordo Curzono, buvusio 
Indijos vicc-karaliaus ir pas- 
kuiaus Anglijos užsienio reika
lų ministerio. 
yra Chicagos
Leiter, duktė 1 
vieno didžiausių 
Chicagos turtuolio 
reikalais bvlos

Visiems chicagiečiams gerai žinomas Didysis Birutės Choras vedamas Komp. A. Vanagaičio, dalyvaus
NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7. ‘i

Birutės Choras specialiai rengiasi NAUJIENŲ KONCERTUI. Mat, Birutės Choras visuomet pasirodo šauniai, 
o šįmet ypač jis ketina pasirodyti dar šauniau.

j Gydytoji] Kabinetas
Dr. C. Lensky, D. C. D. O. 

ir
Dr. V. Juškevič, D.C.D.O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos, širdies, 
plaučių, žarnų, kepenų, inkstų, 
gerklės, nosies, aki(j, ausų ir ki
tus ligas.

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
Tol. H n m boki t 3878

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

I ■ .............. J

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų’ be* 'skausmo. 
Bridge geriausio aukso. ? Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visa savo darbą, ir 
žemas mlisų kainai Sęrgėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ir jai priklauso ateitis, 
netolima ateitis. Visi gi 
partijoje yra socialistai. 
George, politiniai, yra 

MacDonald gi aptenč

tijoje 
ir tai 
Darbo 
Lloyd 
miręs.

I nėra miręs ir ant jo deda di- 
; dėlę vilti net ir tie žmonės, ku- 

savo laikaisjrie pirmiau jam buvo prieš) n- 
Ji ir atvyko '* ’ *

su savo dėde' 
ui ris aikvojąs 
’vuko Leiter

Jos motina gi 
turtuole Mary

i, nes nors MacDonald Angli
ją valdė visai trumpą laiką, bet

paliktąjį jos 
$106,060,000 turtą Chicagoje.

is buvo daug geresnė,, negu 
uid dabar v ra;

ja “society” nekantriai laukė 
jos atvykimo ir rengėsi ją iš
kilmingai priimti, bet ji su savo 
vyru nė nemalonėjo “sosaidės 
leidėms” pranešti apie savo at
vykimą. Ji atvykusi Chicagon 
pirmiausia nuvyko Į socialistų 
nacionalinę raštinę susipažinti 
su Socialistų partijos vadovais, 
o paskui su jais pietavo liuli 
House. Socialistai jai rengia 
puotą Marrison hotely, po tp 
ji išvyks į Miiwaukee susila
žinti su Victor Berger ir pa
viešėjusi keletą dienų pas Chi
cagos socialistus ji 
Springtield ir kitas 
Amerikos darbininkų 
jas susipažinti 
padėtim
Amerikoje 
ir visą tą laiką pašvęs 
kos darbininkų padėties tyri
nėjimui. Su “sosaidės leidėmis” 
ji nė nemano matytis ir joms 
nėra paskyrus nė vienos die
nos. K

Jiedu lankosi ir kitose Ame
rikos darbininkų organizasijo- 
se ir didelėse dirbtuvėse, pri
sižiūrėti Amerikos stambiąja) 
industrijai. Tuo tikslu 
apsilankys ir Detroite 
lyti Fordo dirbtuves.

Jiedu sako, kad visa 
jos viltis yra dabar Darbo par

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriaus] j j paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 

kui
žadėta iškaba “Advertised VVin 

lobčj nuo Adams gat 
pasakant laiško NUME-

kia klausti prie langelio

dow 
vės,
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa 
skelbirr * ’ <

žymi snes 
k oloni- 

su darbininkų 
Amerikoje. Ji išbus

kokį mėnesi laiko 
Ameri-

pama-

d Banis \ incenlas
5 Bartuliui Adomui

10 Bielskienė Antonina
15 uBdinui Antanas
20 Cicelis Juozapas
31 Galdikis Automis
33 Gerulis \ i k tory e
38 Gudaicieni Ana
11—Muloj J u ra j
13 Jankus .J. A
18 Jokribonim Jurgiai
62 K veda raitė Emile
63 Kučinskaitei Barborai
66 Loevvy Bfinkhaus
71 Mtskauskis Peter
82 Petrauskas Antanas
81 Pinas K*
98 Sacauskui P
116 Venckiene Ona
J 33 Zenkiouicus Stosis 
135 Žukauskui Aiisei kr

RYTOJ ĮVYKS POŽĖLOS-ZANAVIČIAUS R1STYNĖS

■7'^
MlS

KAROLIS POŽĖLA

Ryloj, kovo 2 d., Lietuvių 
Auditorijoj (3131-37 So. Hal
sted St.) M. Zauavičius susi
tiks su Požėla ant matraso. Za- 
navičius treniruojasi didžiau
siu atsidėjimu. ‘‘Ant galo”, sa
ko jis, “pasitaikė ir man pro
ga parodyti chicagiečiams, kad

ti su Požėla”.
Be to, risis dar lietuviškas 

žydelis Ginsburg su vokiečiu 
Reynolds, Juzėnas su Melniku 
ir Borisovas su Saversonu. Ris- 
tynės prasidės 8:15 vai. vak.

DZŪKAS PASIRENGĘS BILE 
KADA RISTIS SU ŠIMKUM

Šimkus visiems pasakoja, 
kad Chicagos ristikai bijosi su 
juo ristis. Bancevičius prane
ša 
ristis bile kada, 
padeda 
ristis”,

ristis.
jog su Šimkum jis sutinka 

Tegul Šimkus 
$25, kad neatsisakys 
sako dzūkas, “o jam 
bus surengtos, Jeigu 

‘side bet’ą* dėti, aš su-jis nori
tinku.”

Lieluvių Rateliuose.
Noith Šitie

Įdomus “open forum

Praeitą šeštadieny, Liuosy- 
bės svetainėje, Liet. Moksl. Su
sivienijimo Am. 2 kuopa buvo 
surengusi “open forum’v Refe
rentais buvo’ J. Lapaitis ir inž. 
B. Simokaitis, tvarką vedė M. 
Šileikis. Publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia, nes tą patį va
karą kitur buvo surengta “siir- 
prise palty”. Tema buvo: “Ar 
civilizacija kila ar puola”.-La
paitis kalbėjo, kad kila, o Si
mokaitis, kad puola. Abiejų 
kalbos buvo rimtos ir su ge
rais faktais ir įrodymais. Už
baigus abiem referentams savo 
.kalbas, buvo leista publikai kal
bėti po penkias minutes. Pub
lika entuziastingai 
pasidalindama ;
kad civilizacija 
puola. Iš publikos kalbėjo net 
devyni asmens, o taipjau ir

diskusavo 
nuomonėmis: 

kita ir kad

(Tąsa aut O-to f&sl.)

PIANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką. -

Parduodam ant lengvų,, 
išmokėjimų

PIANU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.
> i ............ ■ 1" *

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

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6658 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

R. Carbouari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

DR. R. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi > ;4. i

Kraujo, Odos, InĮotų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Soči ai ės 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 gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geidausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Rošs pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Pęnk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name. \
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nędėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedfiliate, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Tel. lAifayette 4226
Pluinbing, Heating 

Kaipo lietuvfs. lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. <Wb Chicago, UI.- .--------

Garsmkites Naujienose
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Lieiuviiį Balėnuose.
PAULINA WIERBICKlENft I 

ATMINIMAS
Šiandien sukako lygiai vieni 

fl metai kaip persiskyrė su šiuo 
j pasauliu mano moteris Paulina
■ VVierbickieni. Netekome mes 

šviesios žvaigždelės. Jumis slė-
■ gia šalia žemelė, o musų širdis I 

nuliūdimos spaudžia graudingas
I ašaras, laii būna jums lengva
1 ilsėtis brangi mano moteris.
| Kaip mirtis yra žiauri ir negai- I 

h stinga, atėmė iš manęs mote
rį meilingą, paguldė kapinėse 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdis nuliu<iime nenu
stos ilgėtis.

Pamaldos atsibus Aoštadienyj, I 
Kovo 6 d., 8 vai. ryte, Sv. Ka- I 
vin Bažnyčioj, 105-tą ir Tor- I 
rence Avė.

Nubudęs
Juozapas AVierbickas ir Vaikai I 

10112 Mox:e Aseiuic |

ONA GUI MBIMENft

(TųHh QU( 5 pU.Hl.)

referentai atsakinėjo į kai ku
riuos klausimus.

I Atskilas straipsnis savo lai
ku bus išspaudintas “Mokslei
vių Keliuose,” kur ištisai bus 
aprašyta referentų kalbos. Se
kamas parengimas įvyks kovo 
27, Northsidėj ir toj pačioj 
svetainėj, tai debatai, temoje: 
‘1Ar prohibicija (Vo’f.tead’o 
aktas) davė ko gera visuome
nei?” Debatoriais bus J. Kauli
nas ii K. .L Semaška. Kaulinas 
nurodinės, kad prohibicija pa
darė daug žalos ir kad ji yra 
kenksminga, o Semaška, — 
kad prohibicija yra geras daly
kas ir kad ji yra reikalinga.

Musų studentai nusitarė pa
dėti veikt northsidiečiams ir 
jie pasirinko tą kampelį, laiks 
nuo laiko rengdami mokslines 
paskaitas ir debatus, tiktai 
northsidiečiai turėtų skaitbn- 
giau lankytis j jų parengimus.

—šiaudas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Martin Schlimpert naujasis 

vokiečių atstovybes selrtetorius 
Washingtone.

teisėjas. ne advokatai. Ji men
kai‘kalba angliškai ir nesu
prasdama klausimų, išvien kar

tie

Mire Vasario 27 diena, 1:15 
valandą po pietų, 1926 m., su
laukusi 711 metų amžiaus; gi
musi Užiutų parapijos, Sąmo
nių \ ienkiemia. Rokiškio apsk., 
1856 metų, palikdama didelia
me nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyrą Kazimie
rą, dukterį Teofilę, brolį Joną 
Juodį ir anūką Kazimierą Juo
dį. Dabar randasi prirengta j 
paskutinę kelionę, namuose 2552 
\V. 39th Place.

laidotuvės įvyks Seredoi, Ko
vo 3 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
i Sv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir.suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė. Brolis 
ir .Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja St. 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

J. Cižinausko byla dėl 
bombos padėjimo

Kaltinamas, kad padėjęs bom
bą savo buvusios žmonos namų.

.Mirė Vasario 26 dieną, litų 
valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 50 metų amžiaus; gimęs 
Tabūno kaime, Marijampolės 
parapijos, Lietuvoje, palikda
mas dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius sese
rį Ona Asevičienę, Brooklyn, 
N. Y. ir Lietuvoje seserį Mag
daleną Ališauskienę. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, namuose 2435 So. Lea-

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Kovo 2 dieną, 9 vai. ryte iš na
mų į Tautiškas kapines.

Visi A. A/ Mikolo giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius LachaviČius, Telefonas

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

J. F, BADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

(i ralio riti s Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ':
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063

Antradieny, vasario 23 d., 
Gounty teisme, prie teisėją Cay- 
lor prasidėjo nagrinėjimas Jur
gio čižanausko bylos. Ji kalti
na už padėjimų bombos, kuri 
trukdama apdraskė jo buvusios 
moteries, J ievos čižanauskie- 

! nūs. 915
Jurgis 

' išgyveno 
paaugino 
(Henry) 
ir Vytautą, 
laiku Jurgis čižanauskas pasi
jutęs nęužganėdintas savo mo
teries elgesiu ir persiskyrė su 
ja. Jiedu turėjo du namus, 
tad pasidalino po vieną. Mote
ris pasiėmė vaikus auginti, tad 
Jurgis čižanauskas mokėjo jai 
kas savaitę po $15. čižinauskui 
jo buvusi moteris buk neleidusi 
vaiku atlankvt ir nesutikusi 
siųst vaikus j privatinę mokyk
lą už kurią jis butų mokėjęs ir 
kur jis hutų galėjęs juos visada 
atlankyti. Gruodžio 9 d., 1925 
m., I vai. nakties buvo eksplio-

tojo: “yes, no”. Nemokė jo 
savo namą apipasakot. tik 
vien kaltino savo vyrą už 
dilimą b»mj'i8 Jų turėjo 
j • teisėjas • i.lidy:, ih’s nokia 
ta kalbėjo.

Paklausta, ką darė, kai šuo 
lojo, atsakė, kad atsikūlusi ir 
atidariusi priekinį langą.

Kur buvo tavo vyras?
Elėje, padėjo ant šaligat

vio bombą ir nuėjo; kaip ėjęs 
medine koja girdėt buvo.

Ar didelė buvo ekspliozija 
—Išpuolė langai, pleisteriai...

-Kas atsitiko, kaip eksplio- 
dnvo?

•Ekspliodavo tai viskas.
—Ką darei kai girdėjai?

pa 
net
ns-

veikslų su vyrų ir vaiku; su- 
gryžo B) vai. vak., krautuvėj 
rado L. skaitant laikraštį; kal
bėjosi, nuėjo viršun (gyveno 
kartu viename flate), gėrė vi
si kavų, eižinauskas atsigulė. 
Vėliaus p-nia Beach atsigulusi. 
Ji pabudusi kiek vėliau, ėjo 
gert vandens ir girdėjo č. knar
kiant.

Ar giminė yra eižinauskas?
- Ne.
P-o Mitcbell, valstijos pro

kuroro liudijimas:
Ar buviii teisėjo užpakali

niame kamlijiry?
—Taip.

Ką sakė p-ia čižinauskie- 
nė? k

Koliojusr Cižinanskų ir grū
mojusi nušauti.

Joseph Beach liudija, kad bu
vo teatre, parėjo, su Č. kalbė
jo, gėrė kavos ir atsigulė; gir
dėjo , vėliau knarkiant. Su
areštavus C., vėliaus ir jį po
licija išvežė. Pažysta Č. 6 mėn., 
kaip persikėlė pas Č. gyvent 
kartu i vieną flatų.

Tyrinėjimas Jurgio Cižinaus- 
ko. ,

—Km* gyveni?
1158 W. 15 St.
Kur buvai kai areštavo?
Lovoje; du policistai pa- 

baladojo Užpakalines duris, < aš 
atšokau ant vienos kojos, paskui 

"areštavo.
Kur buvai anksti vakare?
Savo krautuvėje, uždariau 

krautuvę ir nuėjau į viršų, gė
riau kavos h- ėjau gult.

Ar nebuvai lauke, kai ėjai

PRANEŠIMAI
Ar nori būti nariu ChicagtE 

Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra vienu iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. J šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,00(1. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 suvaitoję. Sergantiems na
riams pašelna išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. E.1 
m. yra prieinamos 
gystės bei I " * *, 
teriuoti kaipo pašelpiniai. 
gystėms ir pašelpiniams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted Si.. Tel Boulevard 
9603.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prašinu) • prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugijų— 
.Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Iki Gruodžio 12 <1. š. 
ir člelos drau- 

kliubai, kurie yra čar- 
. Drau- 

kliubams

Roseland. — Kovo 1 d. neįvyks 
Lietuvių Darbininkų Namo B-vės 
šėrininkų susirinkimas. Direktoriai 
nutarė pertraukti vienų šėrininkų 
susirinkimų. Vieton šėrininkų, jie 
nutarė sekantį mėnesį sušaukti šė- 
rų pardavėjų ir pasižadėjusių pirkti 
šėrų susirinkimų. Tad būtinai tu
rėsite atsilankyti, kuomet busite 
pašaukti, —J. TaniašauHkus, seki’.

43RIDGEPORTO LIETUVIAMS:

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

INVESTUOKITE 81000 ar dau
giau į Real Estatc Sindikatų, KIO^ 
pelno, aupsmigolas pirmaiš morgi- 
člnis.

Adresuokite:

P. O, Ros 1788, Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI 2 energingi vyrai 
<lel pardavinėjimo namų. Geras už
darbis ir darbas pastovus. Atsišau
kite tik tie, kurie turit savo maši
nų.

John Kuchinskas, 
2221 \V. 22nd St.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio jietas, 9x12 karpetas, įtampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drevei Avenue
Tel. Hyde Park 7186

JAUNA pora parduoda pigiai puų 
kius 5 kambarių rakandus, vartoti 
tik 4 mėnesius, šilkinis rnohair par- 
loro setas, 2 riešutiniai miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tas, kaurai, console fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadway, 2 api. Buckingham 5585.

NAMAI-ŽEME
Aš NORIT mainyti savo 10 

akrų žemės, pačiame viduryje 
citrų augančioj sekcijoj nuo 
Soutlnvest Floridos. Prie dide
lio išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
centro. Mainysiu j apartamen- 
tinj namą, gero loto arba der
lingą farmą.

Boom 315, 160 La Salio St. 
Burnliam Bldg.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis namas, krautuve ir 4 flatai, 
romios $1,800 j motus, geroje vieto
je prie 18th St. Tikras bargenas, iš
mokėjimais. Naujienos, 1739 So. Hal
sted St., Box 686.

REAL ĖST ATE MAINYMUI 
10 Elutų Kampinis Mūrinis Namas 

2-5 ir 8-4 kambarių, garu šildomas, 
moderniškas, beržo trimingai visur, 
didelės įplaukos, visi flatai išrenduoti, 
randasi gražiame Marųuette Manor, 
mainysiu į išmokėtų cottage ir cash 
arba j 2 arba 4' flatų namą. Ką jus 
turite? Hemlock 1701.

BARGENAI
Visai naujas bungalow, mo

derniškas, $3000 cash, kitus 
pigiau negu rendo. Atiduosiu 
pigiai, 3725 Nortli Cicero avė. 
Tel. Pal. 8059.

MORTGECIAI-PASKOLOS

J ievos
\V. 19 Pi, namus.
ir J ieva Čižinąuskai
vedę 17 melų. Jiedu

3 vaikus: Andrių
15 metų, Stelą, 13 m.

8 m. Pastaruoju

Kokiais rūbais buvo tavo 
vyras ?

—Šviesiu kautu ir tamsiom 
kelinėm.

Ar matei Cižinausko advo-
mane (Smitb)

—Ar padėjai bombą po pa
čios namais

katą Mitcbell ir 
ir ką kalbėjai?

Taip.
Ar nesakei, 

muši?
—Ne.
-Ar nesakei 

kambarį ’ kad 
ve?

—Taip.

kad Jurgį už-

teisėjo Sabatb 
Jurgis užmuš ta-

licijos stotyj
-Taip.

—Ar sakei
tei 2 vyrus?

buvo suimtas
ar įpūtei jį?

policijai, kad ma-

Atėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII^

Ar prašei kito padėt?
—Neprašiau!
— Kada tau koją nupiovė? 
—1907 metais.

. Prokuroras Nicolai tardė:
- -Ar neturėjai jokių eksplo- 

duojančių medžiagų mainosi??
. —Nedirbau prie parako, ne
žinau nieko.

Kur ėjo vakiai mokytis?
Į miesto mokyklą, bet daug 

ni’silanRe, tad norėjau

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis’ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušrom 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

PARSIDUODA rakandai trijų kam
barių, labai pigiai; parankus pavie
niam. Parendavojimi ir kambariai. 
1710 Wabansia Avenue.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

dienų

neidavai pas pačią?
ateidavo vaikai, aš

paleisdavau;

PARDAVIMUI MOKYKLOS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southęrn Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Dougla.s 0041.

MANO beveik naujas groji kils 
pianas, su kabinetu, benčiioni ir 
140 rolių, viskas už 8140, paimsiu 
$20 cash ir $10 į mėnesį dėl geros 
šeimynos. Otto Clause, 2332 W. 
Madison St., front.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savov $800 
vertės grojiklį pianų už $150. yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 

$10 į mėnesį.
VIALAITIS

6512 So. Halsted St. 
1-nios lubos

75
P<>

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

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Jurgio čižinausko, buk ji ma
čiusi jį vaikščiojant apie na
mus. Susirinkus jury prasidė
jo kvotimai. Valstijos proku
roro pagalbininkas advokatas 
Nicolai buvo kaltintoju, o Fo- 
ręst Garfield Smith buvo či- 
žinausko gynėju.

Pirmutinė liudininkė buvo 
Jieva Cižinauskienė.

Ji pasisakė, kad vedusi buvo 
18 m., turtą pasidalino per teis
mų, gaunant 
vorce).

-Kada buvo 
pliozija ?

—Gruodžio 9 
atsakė. Ji
ėlę savo vyrą 
su medine iki kelių koja.

Kaip tu pamatei nešant bom
bą ?

Šuo lojo, ji matė du vyru bė
gant ir vienas buvęs jos vyras.

Kokį jos vyras turi biznį?
Grocprį.
Kokis buvo pirmesnis? 
Kriaučius.
Ar matei savo vyrą po 

vorso?

Ar nesakei policijai Max- 
\vell stoty, kad išlindus nuėjai 
per langą pažiūrėt ir pamatei 
savo vyrą bėgant?

—Taip.
Ar kalbėjai pas teisėją Sa- 

bath, kad leist vaikus 
tinę mokyklą?

Neatsimenu.
Pašauktas sūnūs 

(Henry). Sumiš davė 
apie namo padėjimą.

—Ką veikiai tą naktį?
Miegojau—išsigandęs apsi

rengė:
—Ar važiavai pas tėvą?

Taip, keletą kartų kalbi
nęs tėvas, kad ateitų pas jį gy
venti. Po ekspliozijos nekal-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stęi- 
(o — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš esu persenns; nebegaliu 
(Urbti.

Phone Pullman 4228

perskiras

bomlios

d.. 1925

(di-

eks-

m.-- - 
mačiusi einant į 

pažino, kdd jis

Jurgis atėjęs į 2 m. po 
vorso j namus.

Ar kalbėjai su juo?

di-

di-

9

Kur kalbėjai?
Teisine dėl alimonijos.

—Ar matei naktį gruodžio 
d.?

Mačiau ant šalygatvio, j]
iojo šuo.

—Ant ko pažinai jį?
—Ant kauto.

Ar matei, kad tavo vyras?
-Mačiau jo veidą.

—Kaip toli?
5 pėdas.

P-nia čižinauskiene susiner
vavo ir negalėjo ją suprast nė

i priva-

Andrius 
suprast

Dukters Stelos liudijimai.
.Ii miegojo 

tė nieko.
Kai ilgai 

pus?
Nežinau. 
A tėvas 

draugas?
Taip.

—Ar kalbino tave pas jį gy
vent?

—Kalbėjo, kad butų gerai, jei 
ateitų.

Liudijimas policisto Kelley iš 
Maxiwell stoties. Jis pažystus 
C. per 5 metus. Suareštavo 1.30 
vai. naktį, rado lovoj gulint 
vienuos marškiniuos. Kalbėjęs 
su Č. apie jo divorsą. Policistas 
sakė, kad jam rodėsi, bomba 
buvo ne dinamito, bet parako. I

Adv. Smith klausia, kokia Č 
buvo per 5 m. reputacija?

—Gera—atsake
Joseph Puller, 

seržantas liudijo 
zijos pasekmes.

Seka Cižanausko liudytojai.
Anna Beach 

adv. Smith.
—Ar buvai 

čižinauską?
—Taip.

Kur buvai
Ji buvusi ant krutamu pa-

—Ar
—Kai

juos nuveždavau, 
nėjau pas pačią, nes ji norėjo
mane nušaut. ,

Kodėl nemokėjai alimoni- 
jos?

—Niepavelija pati ateit pama
tyt vaikų, neleidžia juos į mo
kyklą, tad nemokėjau. .Ii pir
ma buvo gera moteris, bet nuo 
1924 m. nuėjusi blogais keliais 
(went \vrong). Z

Nicolai smarkiai užėmė Č.:
Kur tu gavai pinigų?
čižanausžas smarkiai atkirto, 

kad 'dirbęs prie kriaučių, už
dirbęs po $80 savaitėje.

Kam padėjai jai bombą?
Aš nepadėjau. Bomba buvo 

padėta, kur du kavalierių gy
veno. Rep.

(Bus daugiau)

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS* 
Ix>ng distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. ves. Yds 3408—Blvd. 7667 office

BUČERNĖ ir grosernė, parduo
siu arba priimsiu partnerį su ma
žais pinigais. Mainysiu ant loto, 
ar automobilio. Priežastis — esu 
vienas. 3551 S. Halsted St.

/GROSERNR ir bučernė su namu 
ar be namo. Parduosiu ar mainy
siu ant nedidelio namo. 1238 So. 
California Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

sii motina, nema-

huvo motina apal-

tavo geras

Kelley.
16 distrikto 
apie cksplo-

klausinėjama

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
nesvaiginamų gėrimų parloras. Pi
giai. 1220 W. 69th Street.

PARDAVIMUI restaurantas, geroj 
vietoj, tarpe didelių automobilių 
šapų. Daro didelj biznį ir neša ge
rų pelnų. Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja į ūkį.

2404 So. Indiana Avė.

Pranešimai
■ „ .1______

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards G062

PARDAVIMUI mokyklos krautu
vė, užkandžiai, saldainiai, ice 
creani, mokyklos reikmenys, par
duodam 30(1 sandvičių į dienų, 4 
kambariai ir vana užpakaly, re n- 
da $45.

618 \V. 47 PI. 
Netoli AVallace

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

ar kviečia.
PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 į metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro- nematomą juostą cen- 
!ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami •cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

v Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 4u sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

PARDAVIMUI grosemč ir 
bučernė, su mūriniu namu prie 
Ashland Avenue.

Šaukite
Telephone Hemlock 3130

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, daromas geras biznis, lietuvių ko
lonijoj. Gera proga lietuviui uždirb
ti pinigų. Telefonuokit Stewart 5069, 
po 4 vai. vakaro.

kai areštavo Č.

tą vakarą?

Roseland. — Kovo 2 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose 10900-04 
So. Michigan Avą., įvyks Lietuvių 
Improvement ir Benefit Kliubo mė
nesinis susirinkimas. Bus jame ra
portai įr nauji reikalai svarstomi. 
Nariui atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, Sekretorius

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus 
Del 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 Avė.

NAMAI-ŽEME
KAM MOKĖTI RENDĄ

Jus galite turėti savo locnų namą, 
$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis btin- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH BEALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704

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 
į biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barter College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių 

chanikų ir šoferių. Ateikite 
Vengę pradėti. Pagal 
sistemą ir asmenį 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

me- 
pasi- 

gal musų naują 
iišką prižiūrėjimą

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

BARGENA1. Mūrinis namas 
ant stulpų dėl 2 šeimynų, 5-4 
kambarių, yra gasas, elektra, I 
viškai, gerame stovyje, lietuvių ' 
kolonijoj, vendų $48 į mėnesį, 
kaina $4,65’0, cash $2,000, kitus 
morgičius.

2948 Emerald Avenue 
Iš užpakalio

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsites

Automobilių biznis. Atsišaukit ar
ba rašykit, suteikit telefono numerį.

MR. DAVIES
8 S. Dearborn St., Room 615


