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KAUNUI G RESiATTV A N A S
Tautų Lyga nesusitai 
ko dėl vietų taryboj

Kongrese eina kova dėl 
prohibicijos pakeitimo

Gen. prokuroras priešingas 
grąžinti Debsui piliečio teises

Kaunui gresia didelis 
potvynio pavojus Nesusitaiko dėl vietų T 

Sąjungos taryboje
Nemuno vanduo pakilo dvi

dešimt tris pėdas; dau
giau kaip 300 namų jau 
vandeny.

GENEVA, Šveicarija, kovo
11. — Tautų Sąjungos tarybos 
nariai šiandie laikė ilgoką sla
ptą konferenciją pasitarti įkeb- 

KAUNAS, Lietuva, kovo !lėius;i‘l klausimu dėl padidini-
11. — Kauno miestui gresia į 
didelis pavojus dėl nepapra 
štai smarkaus potvynio.

Nemuno vanduo šiandie į 
jau pakilo iki dvidešimt tri
jų pėdų, ir žemesnėje mies
to daly jau daugiau kaip 
300 namų yra vandens ap
semtu.

Iki šiol potvynio padary-; 
ti nuostoliai siekia keletą

Atstovų muštynės Japoni 
jos krašto seime

mo tarybos narių skaičiaus. 
Konferencijoj tečiau prie jokio 

i sutarimo neprieita.
Be Vokietijos, 

nė vieta taryboj 
suteikti tuojau, 
Tautų Sąjungon, 
nių vietų dabar 
panija, Lenkija, 
Kinija. 
Anglija, 
bių pretenzijas remia, bet kitos 
valstybės nusistačiusius prie
šingai. Pati Vokietija irgi nu
sistačius, kad nuolatinių vietų 
taryboj niekam daugiau nebūtų

kuriai nuolati- 
buvo žadėta 
ka!’ ji įstos 

tokių nuolatį- 
reikalauja Is- 

Brazilija ir
Franci j a, o su ja ir 
pirmųjų trijų valsty-

TOKI O, 'Japonija, kovo 11.— > 
Japonijos seime šiandie įvyko 
visuotinos muštynės tarp val
džios partijos ir seijukajų, ar
ba opozicijos partijos, atstovų. 
Besimušančius |>erskyrė pašau
kta policija. Posėdis didžiau
siame triukšme buvo nutrauk-1 
tas.

Graikija keisianti savo 
konstituciją

(statymas prieš evoliu
cijos mokymą Mississip

pi valstijoj
11.— 
šia n-

ATĖNAI, Graikija, kovo 11 
— Pangaloso valdžia svarsto 
dabar Graikijos konstitucijoj 
pakeitimo pYojektą, sutaisyti, 
maždaug Jungtinių Valstijų 
konstitucijos pavyzdžiu. Ei 
nant nauja konstitucija krašte 
prezidentas turės daug didės 
nės galios, ne kad dabartiniai 
krašto įstatymai jam teikia.

•IACKSON, Ivfiss., kovo 
Gubernatorius Whitfield 
die pasirašė legislatuios priim
tą įstatymą, kuriuo užginama 
Mississippi valstijos mokyklo
se dėstyti evoliucijos mokslą, 
būtent, kad žmogus išsirutulo- 
jęs iš žemesnės rūšies gyvūnų.

$3,000,000,00o autų 
pirkta kreditu

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

NEW YORKAS, kovo 11.
American Bankers’ z\ssoc’a- 
tion Journal’o surinktomis sta
tistikos žiniomis, per praeitus 
1925 metus’ Jungtinėse Valsti
jose buvo parduota daugiau 
kaip už 3 bilionus dolerių au
tomobilių kreditu, arba leng
vais išmokėjimais. Lengvų iš
mokėjimų planu, pirkėjas, pap
rastai, imdamas automobilį, iš 
karto sumoka vieną trečdalį 
kainos, o likusią sumą išmoka 
tam tikromis dalimis kas mė
nuo.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Oru per 50 valandų iš 
Berlino j Vladi

vostoką

“SausyjŲ” ir “šlapiųjų” 
batalija kongrese

Y _______

VVASHINGTONAS, kovo 11. 
— Kampanija dėl prohibicijos 
įstatymo pakeitimo rado stip
raus atbalsio kongrese, ir da
bar tiek senate tiek atstovų bu- j 
te tarp 

Ijų” i
Vakar buvo 
žodžių batalija taip kongresi- 
ninkų, reikalaujančių prohibi
cijos įstatymo pakeitimo, ir 
griežto prohibicijos išlaikymo 
šalininkų.

Atstovų bute, kai kongres- 
manas Blanton, aitrus prohibi- 
cininkas, aštriai puolė “šlapiuo- 
sius”, kongresmarias I^a Guar- 
dia, prohibicijos įstatymo pa
keitimo šalininkas, tiesiai pa
klausė jo, ką jis manąs apie 
tuos kongreso narius, kurie 
“balsuoja sausai, bet geria 
tai, by-tik kas fundija.”

“Tokius kongresininkus, man 
regis, reikėtų visai išguiti dągi 
iš šio krašto,” atsakė kongres- 
manas Blanton.

“Bet tamsta žinai gerai, kad 
tokiu atveju mes kongrese ne
beturėtume kvorumo,” Atrėžė 
kongresmanas La Guardia.

j “.slapiųjų” ir “sausų- 
solonų eina stiprus ginčai. I 

ypatingai karšta Į

gir-

Porto-Rikos moterys 
reikalauja teisiu

SAN JLAN, Porto-B i ka, ko
vo 11. Porto-Kikos motmų 
pan-American asociacija pa
skelbė laišką, adresuotą guber
natoriui Tovvnerui, kuriuo jos 
ragina jį prašyti koių 
kad Porto-Rikos moterims 
suteikta balsavimo teisė.

butų i

Rusams esą negalima 
tikėti prekyboje

[Pacific and Atlantic Photo] t
Mme. O.g'i Milanoff, rusė šokikė, paskelbusio Amerikos ar- 

chit( ktoriaus Frank Lloyd Wright’o meilužė. Dėlei jos Wright 
atsidūrė teismo. Mat, jo žmona reikalauja divorso.

aunx=

Rusija vėl gyvenanti 
ekonominį krizį

NEVY YORKAS, kovo 11. —
Maj. Gen. \Villiam N. 1 laukeli, yutoS 
kurs pirmiau ilgesnį laiką dar
bavos Rusijoj, kalbėdamas va
kar prekybos ir trhnsportacijos 
komisijai pasakė, kad kol so
vietų Rusija nepasitaisysianti 
h neimsianti elgtis taip, kad 
įsigytų pasaulio biznio žmonių 
ir bankininkų pasitikėjimo, tol 
jos pripažinimo ar . nepripažini
mo klausimas pasiliksiąs antra
eilės svarbos dalykas. Rusija 
esanti ne europiečių kraštas; 
savo psichika, savo proto ypa
tumais rusai esą greičiau azia- 
tai, ne kad europiečiai.

Turėdamas reikalo su rusu, 
sakė gen. Haskell, žmogus turi 
pavartoti panašių metodų, kaip 
kad pirkdamas persišką kilimą 
iš armėno: jo žodžio niekados 
negali priimti grynu pinigu.

LENINGRADAS, kovo 11.
Kalbėdamas Leningrado sovie
to nariams, premjeras Rikov 
vakar pareiškė, kad Busija da
bar vėl gyvenanti ekonominį 
krizį. lasai krizis pareinąs iš 
to, kad rusų valstiečiai vis 
nepasitikį sovietų valdžia, 
pasitikį sovietų pinigais ir 

'savo produktus reikalaują 
ba prekių, arba svetimos

ne- 
už 

ar- 
va-

v • sie-
300

Pasak Bikovo, ūkininkai 
met uždirbę daugiau kaip 
milionų aukso rublių, kuriais 
jie perkasi vien užsienių gami
nius, arba supirkinėja svetimą 
valiutą. O tai esą ne kas kita, 
kaip inflacija, kuri grosianti 
kraštui visuotiniu ekonominiu 
krizių.

Du iš kalėjimo pabėgę 
nusikaltėliai suimti

ATLANTA, Ga., kovo 11.
Praeitą antradienį iš Fulton 
kauntės kalėjimo, sargybą nu
veikę, buvo pabėgę trys nusi
kaltėliai. Du jų, Davė Perkins 
ir Raymond Sisson, tapo šian
die vėl sugauti.

Stolipino giminaitis kal
tinamas dėl žmog- 

žudybės

MASKVA, kovo 11. - J tei
smo rankas čia tapo atiduotas 
Georgy Stolipin, 17 metų stu
dentas, caro laikais buvusio 
ministerio pirmininko Stolipino 
giminaitis. Kaltinamas dėl

NEW YORKAS, kovo 11. - 
Rusų informacijų biuras šian
die čia paskelbė, kad šiemet bu- [ žmogžudybės tikslu pavogti 12 
siąs įsteigtas reguliaria susisie- dolerių. Jis esąs žiauriausiu bu
kimas oru tarp* Berlino ir VIa-1 du užmušęs vieną seną advo- 
divostoko, per 50 valandų.' katą, Aleksiejevą, ir jo žmoną, 
Kelionė geležinkeliu, viso 5,000 senus Stolipinų šeimynos drau- 
mylių, ima trylika dienų. Aero- gus. Policija sako, kad jaunas
planai skrisiu reguliariai dieną žmogžuda buvęs įgudęs vartoti Šiandie
ir naktį. , narkotikus. džiasi 5:52 vakmdą.

oficia- 
prana-

ir ne-

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
sauja: V

Didžiumoj apsiniaukę
nusistojęs oias; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis

Vakar
kai siekė

vėjas.
\ ' ■ 
temperatūra vidutini^ 
27* F.
saulė teka 6:0S, lei-

t

Sargent nesutinka grąžin 
ti Debsui pilietybę

Prohibicininkams nepa 
tinka laikraščiy an- 

kietosWASHINGTONAS, kovo 11.
Generalis prokuroras Sar

gent šiandie >pasakė, kad jis 
esąs pi iešingas suteikti amnes
tiją socialistų vadui, Eugene 
V. Debsui, kurs už priešingumą 
karui buvo pasmerktas dešim
čiai metų kalėjimo, bet tre
jiems metams praslinkus buvo 
prezidento Hardingo malone iš'aktui nepritaria ir stoja už jo 
kalėjimo paleistas. • pakeitimą taip, kad butų leista

Piliečio teisės, kurios irgi bu-(vėl gaminti ir pardavinėti alus

WASHINGTONAS, kovo
- Prohibicininkams labai 

patinka kai kurių laikraščių 
ruoštos anktietos prohibicijos 
įstatymo pakeitimo klausimu. 
Tos ankietos mat parodo, kad 
milžiniška dauguma Volsteado

ne-
bu-

vo Debsui atimtos, iki šiol dar 
negrąžintos.

Generalis prokuroras Sar- 
gent pasakė, kad kol patsai 
Debsas neprašysiąs susimyli
mo ir neprižadėsiąs klausyti įs
tatymų, privalomų visiems 
kiekvienam, 
amnestijos 
grąžinimo.

Dėbso

ir lengvas vynas.
žinomos prohibicininkų orga

nizacijos —Anti-Saloon League 
- vadai dėl to išleido pareiški
mą, kur jie sako, kad tos an
kietos nieko neparodančios, nes 

ir-jose dalyvaują tik tie, kur no- 
tol jis nesulauksiąs rį, Rad prohibicijos įstatymas 
ir piliečio teisių butų pakeistas, o tikri prohibi

cijos šalininkai jose nedaly
vaują.

Bet, matyt, patys abejodami 
kovo 'tokiu savo tvirtinimu, rnti-sa-TERRE 

11.

nusistatymas.
HAl’TE, Ind.,

Sociaiistų vadas Eugene looniečiai graudena prohibicijos 
V. Debs šiandie^ spaudos atsto- salininkus, kad jie jokiu budu
vui pareiškė: nedalyvautų ankietose.

“Jokiu budu ir niekados aš į 
neprašysiu susimilimo, kad j 
man grąžintų piliečio teises. 
Jeigu prašyčiau susimilimo, tai 
reikštų, kad aš( , prisipažįstu 
blogai daręs tuomet, kai gy
niau žodžio laisvės teisę Jungti
nėse Valstijose.”

Pastorius pasmerktas 
Už mergaitės suved

žiojimą

Belgija garas Amerikoj Upėg as ldub0 201) 
100 milionų paskolos i pėdu gilumo

DANVJLLE, III., kovo 11. - 
Protestonų bažnyčios kunigas 
Charles E. Moss, kurs buvo ati 
duotas į teismo rankas dėl su
vedžiojimo vienos 
Catherine Martin,
Ind., prisipažino kaltas, ir ta
po nuteistas pasimokėti 1,000 
dolerių pabaudos ir pasėdėti še
šis mėnesius kalėjime.

mergaitės, 
iš Attica,

BB1CSELJS, Belgija,, kovo 
11. — Praneša, kad Amerikos 
bankininkai davę Belgijai ŪK) 
milionų dolerių paskolos ta są
lyga, kad jų agentams butų 
pavesta Belgijos Kongo 
sai kontroliuoti.

finan-

Ku-klux-klaniečiŲ 
liine 1 užmuštas 

2 sužeisti

puo-

Kan.,SHARON SPRINGS, 
kovo 11. Vakar netoli nuo 
čia atsitiko nepaprastas daly
kas. Smoky Hill upės dugnas 
staiga per daugiau kaip šimtą 
pėdų ilgio įdubo ir upės vagoj 
pasidarė giliausia — 20(1 pė
dų gilumo duobė, kurion su 
didžiausiu urmu ėmė verstis 
upės vanduo, griaudamas duo
bės krantus.

Mlss., kovo 
viešbutin prieš

BOYSTON, Ga., kovo 11. — 
Vakar naktį į Boystoną atvyko 
būrys ginkluotų ii- apsimaska- 
vusių ku-klux-klaniečių, viso 
ąpie 50 asmenų, apsupo turtin
go miško piiklio, Hermano 
Bigby, namus, ir pareikalavo, I 
kad atidalytų duris. Bigby, 
kurs jau pirmiau buvo gavęs iš 
klaniečių grumojamą laišką,1 
užsibarikadavo viduj ir riktelė
jo, kad kiekvienas, kuris ban
dys laužtis vidun, bus nušau
tas. Puolimą vedė klanietis 
Walton Adams, farmerys. Pra
sidėjus šaudymui, Bigby nušo
vė Adamsą ir sužeidė kitą kla- 
nietį, Harrisoną, bet ir pats 
buvo pašautas. Kovos vieton ’ 
atvykus šerifui su savo padė
jėjų buriu, klaniečiai pasišali
no.

Bigby buvo vedęs žmogus,' 
bet su žmona pasimetęs ir, sa-' 
ko, meilikavęs su kita moteriš- ( 
ke. Ku-klux-klaniečiai grūmo
ję jam laišku, kad jis paliautų 
lankęsis pas svetimą moterį, i

Airių respublikininkų 
vadas pasitraukė 

DUBLINAS, Airija, kovo 11.
Eamon de Vale ra, ai rių res* 

publikminką vadas, rezignavo 
iš sinn-fęiherių oiganizacijos' 
prezidento vietos.

CLABKSDALE 
11. — Vietos 
porą dienų atvyko moteriškė ir 
pasiėmė kambarį, įsiregistra
vus kaipo “Mrs. T. Bateman”. 
Šiandie atsilankė pas ją kažin 
koks vyras ir ją nušovė. Polici
jai jis pasisąkė buvęs nušauto
sios vyras.

♦ 4

PEORIA, III., kovo 11. Iš 
vietos vidurinės mokyklos pa
šalintu trys studentės, kurias 
sugavo begeriančias munšainą 
mokykloj.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUŪKIT PINIGUS GIMINĖMS

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigu Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės Į mus 
ar musų skyrius: ų

Ekvadore rado senovės 
miesto liekanas

GUAYQUIL, Ekvadoras, ko
vo 11. — Garchi 
netoli Kolumbijos respublikos 
sienos, rado vieno priešistori
nio miesto griuvėsius. Griuvė
siai užima apie 3^ ketvirtai
nių mylių plotą.

. AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

provincijoj,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., x Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
J DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVE1KATO$J

ilun įkyriąją Ma hitu

Penktadienis, Kovo 12, 1926

savo kūdikiui 
teisingą pradžią 
gyvenime, penint 
jį grynu, lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

EABLE BRAND
CCNIDLNSLD M ILK.

Li
6

IT* SI 
kuponų 

g a u s 11 * 
dykai lietu

viškai pamtfkd 
aip priiiurėtl 

Ir penėti aavo ir 
juaų kūdiki- lėklrp- 

kite i r prtaiųakite 
^Šiandie «u Juaų vardu 
ir adreau.

P^THE IIORDEN COMPANT 
Doiden Bidff. Now York

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL 
MII) Y

Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsi
duoda visose 
vajstinyčiose.

6822 Mirčių Nuo 
Užkimančio Kosulio

Užkimantis kosulys yra labai ne
paisoma kūdikių ir viena iš pa-
■vo J iii k it* vi si kį liprij. Raportuojama, 
kad j vienus meįus miršta 6822 kū
dikiai Jungtinėse Valstijose nuo tos 
ligos. Nėra gyduolių nuo užkiman
čio kosulio, bet pagelba gali būt su
teikiama ir laikas tos ligos gali būti 
sutrumpintas. Keletas lašų Dr. 
Drake’s Glessco palengvins kad ir la
bai smaugiant] kosulį, o duodant re
guliariai, suteiks labai greitą pasvei
kimą. Jis yra rekomenduojamas gy
dytojų ir pardavinėjamas aptiekose 
kaipo pilnai užganėdintais, 50c. bu
telis visur.

M

tvarte* MmynaJ Ir tentai

PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJAMŲ 
PRIE KŪDIKIŲ PENĖJIMO

Visi šaukštai, puodeliai, skaurados, 
mieros, bonkutės, ir žindukai, turi bu* 
.i sterilizuoti verdančiame vandeny 
Luoj pirm vartojimo. Sterilizuoti rei
dą ir kiekvienas skuduras ar rank- 
luostis, kuris vartojamas tų indų 

nusausinimui. Buk tikras, kad ir jū
sų rankos yra absoliutiškai švarios, 
r nekosėk nei spjaudyk arti kūdikių 

maisto. Gerai yra perleisti verdančio 
vandens ir per keną pirm atidary
mo, ir žiūrėk, kad atidarytojas butų 
švarus. Tai apsaugos įmonės, kurios 
gali sutaupyti gyvybę. Visokis van- 
luo reikalingas kūdikių maitinimui 
turk būti pervirintas, ir atvėsintas, 
ir laikomas kietai užsidarančiame 
stikle. Vienu kartu .atvirinkit tik 
tiek vandens, kiek reikia visos die
nos penėjimams. Geriausia bonkntė 
penėjimui yra tokia, kurią galima įž
ūlauti su trintuku jkišus į vidų — 
bonkutė kai kona, trumpo kaklo, 
plačios apačios ir ižmieruota iki aš- 
tuonių uncijų. Naujai nupirkta bon- 
kuto reikia sustiprinti paverdant jas 
šiltame vandeny kokią 20 minutų 
Tada bonkutės niekados netruks jei 
į jas pilsi verdančio vandens. Kūdi
kiui pabaigus valgyti reikia viską iš 
bonkutės išlieti, perplauti šaltu van
deniu, ir pripildžius šalto vandens, 
palikti stovinčią iki ją galėsi išplau
ti su šiltoms muiluotoms putoms, 
vartojant trintuką (brošę). Tada vėl 
perplauk per keletą vandenių. Pirm 
vaitojimo jdėk jas j verdantį vande
nį ir pavirink 15 minutų, idant ste
rilizavus. Nebeperplauk jų po sterili
zavimo.

Koniškas žindukas-čiulpikas yra 
geriausias, dėlto, kad jį gali išver
sti ir išvalyti, čiulpikai su ilgais gu
mos vamzdeliais arba kitokiais pri- 
dėčkais neturi būti niekados vartoja
mi, kadangi sunku juos išplauti. Sky
lutė Čiulpike turi būti tik tokio didu
mo, kad pripildžius bonkutę ir ap
vertus ją, pienas greitai lašėtų. Jei 
skylė bus tokio didumo, kad pienas 
bėgs upeliu, tai kųdikis pergreit tu- 
r4a ryti maistą.

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps 
j sveikatą ir stiprybę, jei duosi jam 
geriausią priežiūrą ir gerinusį mais
tą. Vikri ir stipri sveikata yra dalis 
tūkstančių kūdikių vartojusių Eagle 
Pieną. Tą liudija jų dėkingos moti
nos. šitoms motinoms nėra kito mai
sto, taip visur vartojamo ir taip pa- |

Jei jūsų vaikai turi puCkus, jus su
rasite, kad Cadum Ointment greitai 
juoa išdžiovina ir jie tuojau nukrinta 
palikdama gražią ir dailių odą. Tai 
yra džiovinantis ir gydantis antisep 
t kas. Cadum Ointment yra Francu- 
ziškas prirengimas padarytas Ameri
koje, jis nekenkia kad ir delikatna 
vaikų odai.

Vietos jaunas lietuvis Jonas

vietiniu “Varpo” choru. Net ne
pasiklausę įrašė protestuojančių 
draugijų skaičium Tcčiaus gir
dėt, kad šis diktatoriškas New- 
arko bolševikų žygis jiems j 
sveikatą neišeis. “Varpininkai” 
begalo tuo pasipiktinę ir eina 
stiprus bruzdėjimas, kad pirma
me susirinkime visus Trockio 
liokajus be pasigailėjimo šluot 
laukan. Ir juo greičiau ‘varpi
ninkai’ tai padarys, tuo geriau. 
Nes bolševizmo mikrobų suėsti 
žmonės gali užkrėsti ir sveikų 
draugijinį kūną.

Jau ankščiau esu rašęs, kad 
delei policijos įsikišimo bolševi
kų komisarams neteko parinkt 
aukų netik savo tuštiems krep
šiams papildyt, ; bet ir susirin
kimo lėšoms padengt. Todėl ta
vorščiai nusitarė kreiptis į pri
sidėjusias prie jų protesto drau
gijas, paskirdami joms sumokėt 
po $2.50 kiekvienai. Kovo 11 
dieną įvyko SLA. kuopos mitin
gas ir komisarai atėjo gauti sa
vo $2.50. Bet apsiriko nabagai! 
Susirinkiman suėjo žymus skai
čius narių ir susirinkusieji 
skaudžiai ištvojo komisarams

Stoškus, tarnaujantis jūreivių Į kailį. Netik kad nutarė neduot 
(marine) korpuse ir dabar esan- ■ bolševikams nei cento, bet dar 
tis Parris Island, S. C., laimėjo J buvo sumanyta išnešt jiems pa- 
gero šaudytojo vardą — “sharp- peikimą. Ir būt išnešę, jeigu 
shooter”. Jis laimėjo tą vardą vienas sandarietis nebūt jų pa- 
i’ungtynčse, pataikydamas į tik- sigailėjęs, kuris ir atkalbėjo su
siu (cielių) nuo 200 iki 600 yar- i sirinkimą nuo tokio žygio, 
dų atstume.

Jonas Stoškus yra 20 metų 
amžiaus, gimęs Airiogaloj. Ju- 
reivių komusan įstojo tik per- Į 7^;;^ 
nai, Chicagoje. Jo tėvas, Miko-1 
as Stoškus yra karpenteris, se
nas Kankakee gyventojas, gy
venantis čia jau 16 metų. Tu
ri ir miosavius namus. Jis taip
jau yra ir Naujienų skaityto
jas ir skaito jas nuo pat Nau
jienų įsikūrimo.

SILPNI KAULAI
Kūdikiai su silpnais ir minkštais kaulais yra 

nedapenėti ir labai pasiduoda persišaldymas, kosu
liui ir panašioms ligoms, jie labiausiai reikalauja 
kūną budavojančio maisto kur yra daug vitaminų. 
Kad užpildžius tą reikalavimą nieks negali susily
ginti su

SCOTTSIMUISION 
ideališkas maisto-tonikas turtingas grynu cod- 
liver aliejumi dėl kūdikių bile kokio amžiaus. 
Tie kurie turi silpnus kaulus turėtų vartoti šį 
turtingą vitaminais maistą kasdien. Scott’s 
Emulsion yra grynas, turi gerą skonį ir veik
lus maisto-tonikas žmonėms visokio amžiaus.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 25-70

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2501

SIEKINES VANOS

Antra Valanda Ryte ...”
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimu.

Kūdikiai mėgsta jį I Net 
praio daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie

siai iJ laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Eteclrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis pražalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl? 1 71% 
nakvinei ...................... I ■ I w

A. E. Czesna, savininkas.
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxx
Klausyk ir Temyk 

0 Fotam 
BRIlį(P)OUR 
N«w Stabscri'ber

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai 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 plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

• Motinos kurios pasirenka valgius 
protingai kurie suto:kia jos kūdikiui 
gerą maistą ir gerai augina ir kurie 
apsaugoja nuo ligų. Viena pirmuti
nių taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai 
nejgautų užkietėjimo vidurių. Tas 
yra lengvai atsiekiama iei valgysi! 
du stalavus šaukštus Kellogg’s Ali 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg’s 
AH-Bran reguliariai, tai jūsų vidu
riai pradės normaliai veikti, nes jos 
išvalo ir atšviežina žarnas ir jos vei
kia normaliai.

Skaityk Aitus Htraipsnfua kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

Garsinkitės Naujienose

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

A-ili BRESTĄ: ■Tel. Lawndale 4113 52501 So. Kedzio Avė.

Beje, “Laisvės” tavorščiai la
bai pyksta ant manęs kam aš

•A*'IMK

R.

Newarko Kronika
Rašo Pipirnickis

truputis a.pie bolševikų 
žengtą protesto prieš “Lietu
vos buožes” mass-mitingą. 
—‘Beg Your pardonT

Andais jau esu rašęs Naujie
noms, kad Netvarko bolševikų 
rengtą protesto prieš Lietuvos 
valdžią mass-mitingą \įsimaišiu- 
li policija išardė. Dabar gi no- 
iu pridurt dar- nekurias kitas 
šė j tįsias aikštėn smulkmenas 
jolševikiškos strategijos gudry
bių ...

Pirmiausia, teko pastebėti 
Brooklyno komunistų šlamšte, 
kad jų perskaityta mass-mitin- 
»e rezoliucija buvo priimta vien
balsiai. švelniai kalbant, tenka 
pasakyti, kad šis bolševikų pa- 
ngyrimas yra niekas kita kaip 
Jk sužinus melas. Juk patys 
;olševikai puikiai žino, kad toji 

jų rezoliucija buvo “priimta” 
pagelba labai negudraus trikso. 
Butent, . komisaras perskaitęs 
rezoliuciją ir pamatęs, kad veik 
visa publika (daugiausia susi
organizavę klerikalaj) sukilus 
stovi, liepė tiems, kurie už re
zoliuciją, stot. Ir palei šitą ko
misaro komandą tik 10-12 bol- 
ševikėlių pasikėlė nuo sėdynių. 
Reiškia, teisingai kalbant, rezo
liucija (kuri prie progos reikia 
pastebėt buvo nekalčiausio tu
rinio) liko priimta nedaugiau 
kaip 12-15 balsais. “Laisvės” 
komisarai visą šitą matė ir žino. 
Tai kuriems galams jie dumia 
publikai akis?

Tai dar ne viekas, šiomis die
nomis paaiškėjo, kad Newarko 
tavorščiai, idant pridavus savo 
mass-mitingui didesnės reikš
mės buvo prikergę prie tos afe
ros vardus organizacijų,
išviso nepritaria bolševikams,

apie jų kartais kvailus darbus. 
Netik kad pyksta, bet dar nori 
prikergt man melagio vardą. 
Ak, yra ir už ką. Mat, pada
riau mažų paklaidą.—‘Beg Your 
pardonl’ O tai įvyko ve kaip. 
Kadangi visą laika plakatuose 
buvo skelbiama, kad kalbės 
Prūseika ir Mjząi'iukas su Kra- 
sauckeliu, (Ai aš iPfAftniau, kad 
taip bus. Juk j užkulisines bol
ševikų paslaptis aš nesu pa
švenčiamas* Tai iš kur aš galė
jau žinoti, kad tą dienų vietoje 
Pruseikos atsibaladojo koks ten 
Buknis^? Bet leaif) ten neUviLtj, 
aš vistiek nenoriu ’ būt mela- 

gium ir šitą klaidą viešai j vi
sas keturias puses atšaukiu. 
Taigi 21 vasario didis “žalmar
gės pavuodegio” kultūros tyri
nėtojas, ‘utelių’ ir ‘glindų’ filo
sofijos kūrėjas, L. Pruseika, 
ant savo nusususio komunisti
nio ožio į Nevvarką atjojęs 
buvo ir kalbėti nenorėjo.

Manau, kad šiame mano 
šaukime tavorščius Rambus
pilną sau satisfakciją ir nors 
vieną naktį praleis ramiai nesu
sapnavęs “strošno” sapno.

ne

ai
rus

So. Omaha, Nebr.
Tėvynes Mylėtojų Draugijos 

knygynas yra perkeltas iš Kli- 
junų namų pas Juozapų Straz
dų, 3216 R. St. Kas nori gauti 
knygų skaityti dykai, galite at
eiti į viršminėtų vietų. T- M. D. 
kuopelė nelabai skaitlinga na
riais, bet knygynėlis labai yra 
turtingas, tik reikia juo vietos 
gyventojams naudotis. Man te
ko patirti knygyno suskaitlia- 
vimų, kiek knygų randasi kny
gyne, tai pasirodė, kad randasi 
knygų suvirs 200. Tai puiku! 
Tik butų patartina, kad T. M. 
D. kp. pradėtų šiek tiek veikti, 
ba be darbo ir triūso nieką nieks 
neduoda. Tai, draugužiai, sto- 
kięn į darbų, o musų darbas at
neš mums ir kitiems naudos.

— Narys, t

Ar jus žinote, kad

kurios biams,

J
Šiaulių miesto socialdemokratų val

dyba įvedė valdžios darbus bedar- 
, specialiai tiems, kurie turi 

dideles šeimynas ir 90 7 darbininkų 
jau gavo darbus. Ar jus žinote, kad, .. , jau S“’” <IW.MV.-i. ... ......

nebuvo davusios savo sutikimo Kelmavai yra žinomi ir rūkomi per
ir net nebuvo apie tai klaustos.
! aip, pavyzdžiui, jie pasie lgė su j kote pigesnės rųšies tabaką.

virš pcnkiolikii metij. Kuomet 
perkate paprastus cigaretus jų-

jus 
įv

Del prašalinimo sunkių slogų grei
tai ir dėl apsisaugojimo nuo pneu
monijos

Bulgarian Herb Tea 
ji yra verta dešimtis sykių daugiau 
savo kainos. Taip, kiekviena šeimyna 
turėtų turėti šių grynų žolių gyduolių 
dėl prašalinimo užkietėjimo, reuma
tizmo, skilvio, kepenų ir inkstų tru- 
belius ir sustiprina kraują.

Nusipirkite nuo savo aptiekoriaus 
' pakelį šiandien už 35c, 75c, arba 
$1.25..

Pastaba:—Daugelis žmonių gyvena 
ant farmų kur nėra aptiekų. Jiems 
reikia tų gyduolių, aš jiems atsiųsiu

paštu didelį pakelį penkiems mėnesiams už $1.25. Adresuokite man H. H. 
Von Schlick, President, 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

REUMATIZMAS
Reumatizmas visokiose formose, senas arba ką tik prasidėjęs, dabkr gali •’“** 

dytas gerai, per IŠRADIMĄ žinomo mokslin'nko gydytojo su ANTI-RHMJMAuc 
TREATMENT OF DR. TOMAS". Nedaro skirtumo kaip ilgai JUs kenčiate nuo Keuma- 
tizmo, Neurutis, Nuvanos Skaudėjimų, Lumbago, Sciaaflca, Satihr ų Slcauaejintų n K - 
tų ligų, musų "ANIT-RHEUMATIC TREATMENT OF DR. TOMAS” sutelk; 
pagelbą ir pražalins kcątėjimus. I—  - 
tizmo, kuris butų pavojingas ar persenaa......... . . ........ ..... ........ ......... . ......
dėliokit llgau, raiykit mums tuojau, gausit DYKAI KNYGUTE. Mes norime pertik
rinti kiekvieną kai'p pasiliuoauoti nuo skausmų, todėl rufiykit siand en, jdekt 5c. 
štampą dėl atsakymo.
CHICAGO MEDICAL LABORATORY. 1723 N. Kedzie Avė., Dcpt. 156, Chicago, III.

...... ....... ................. ... ........... .......... »*jums
Nitatokit kentėti ir vėl buk t link«n>ų» I Nčrn Reuma- 

limenas, mes garantuojame greita pagclbg. Neati-

todel rašykit Siand'cn, jdėkt 5c.

DR. J. F. KONOPA cmRuiuiAs IR

YPAV Gydo vyrų, motorų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
l ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W, Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedčlioj 10-12

TEL. ARMITAGE 6145

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

Darykit tai fr Jus
Štai kiek kuponų gausit vi 

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

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

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

verdąs ir pavardė

Kaimas

Paštas

_ Valsčius

Apskritis

gaut Lietuvoj litais 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Pinigų prisiunčiu $

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

60 
100 
200 
800. litų 
400 litų 
500 litų

litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
81.25

. 41.50

. 51.75

Telegramų Paštu Telegramų
$6.25 600 Utu .......... .............. $62.00 _________ ___ $62.50
ii 25 700 litų ....................  72.25 ....................  72.76
21.50 800 litu ...........  83.00

____ 31.75 900 litų ..................  92.75 ......................  93.25
42 00 1000 litu .. ...................... 103.00 ___________ 103.60
52.25 5000 litų .....................  514.01 . .............. 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožoos dešimties dolerių.
VisuosA reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St Chicago, Illinois



NAUJIENOS, Chicago, III

Iškirpkite ir atsiiiskite šj kuponą nuims šiandien su jusi) vardu ir adresu

Lietuviai Advokatai

•7241

Telefonai

me

>! TAI NE SAPNAS !!
LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Dearborn 9057

TIESIOG | KLAIPĖDA

Lituania 27 Balandžio-April

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Butkus Undertaking

Data: Kovas 12, 1926

VALET

Naujienose(iarsinkities

nuo
nuo

Nepraleiskit šios progos... 
Ne vilkit...
Ne atidėkit ant rytojaus. 
Užsisakykit vietas tuojau

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis * specialistas 

3265 So. HalsU'd Street

’ Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
į Nedčlioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir auginau .

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

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

Ofiso Tel. Bouievard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Blvd. 3138 
\Voilkievicz- 
BANiS

Šimutis, “Garso” redaktorius

Namų Tel.: Hyde Park 3395

KelIugK Compuny
Battle Creek, Michlgan

Name ................................... ...
A<l<lre»H ..................
Litliunninn

ir pažįstamiems 
Lietu-

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Sėdat ant laivo Amerikoje 
Išlipai iš to paties laivo Lietuvoje

Kuponai turi sekti datomis vienas po kito 

das

Ant to paties laivo
Nereikia per sės t

Nė važiuot per svetimas šalis

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I’raftalinkit UŽkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Jei jums yrą nusibodę 
paprasti

Kreipkitės j:
Paul P. Baltutis, 901 W. 35 St.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35 St 
John P. Ewald & Co., 840 W. 33 St.
S. F. Fabionas, 809 W. 35 St.
V. Milaszevvicz, 1725 W. 47 St.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.

Pirma kart istorijoj turit progą išplaukti 
laivu stačiai j TĖVYNĘ... Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto
tį, arba savo išneSiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad buria Naujienų laidų. 
” * ................................ * ” i. Kuponai be datų nepri-

Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var- 
•avardč ir adresas skaitytojo.
’renumeratoriams 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 ..................................................

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

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

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose 
abstraktai, morgičiai.

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Bouievard 5913

DR. A. .1. BERTASH
3464 S<>. Halsted St.

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

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

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
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Siųskit Naujienas 
Lietuvtm — tai bus 
brangi dovana.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Panaikinimas tos ligos ang
liakasių tarpe priklauso ant 
neprileidimo dulkėms rastis va-r 
tojant vandenį - sušlapinant 
sienas, lubas, žėmę ir akmenų 
krūvas; taipgi svarbu turėti 
mekaniškų ventiliaciją kuri’ pa
mainytų dulkinų orą ant tyro. 
Be to, visi angliakasiai turėtų 
būti fiziniai išegzaminuojami 
prieš priėmimą į darbą ir pas
kui karts nuo karto. [FLISJ.

SILIKOSIS ARBA ANGLIAKA
ŠIŲ DŽIOVA

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

Optametriat
jP flfeTel. Bouievard 6487

®L™4619 S’. Ashland A v.
įPKjOf Kampas 47-tos 

ant 2 lub

DVI OPELES 
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS

Prn- 
užk lėtėjimų iii jūsų aiMtcmoa nu 

Gydytojai j j re- 
Jia žino, kad ALL-BRAN 
paark mex

A. A. SLAKIS
Advokatas

EPAI D TO

RING CORPORATION

Pietinėje Afrikoje’ ima 7Į/i 
metus tai ligai išsivystyti, trum- 
piausis laikotarpis \ia

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

X/AZJ«s 1 Xtu* < >jL.LXKU3l.TX;y i <1
>5'- •B’Ms ei”! S3T

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Komercijos Departamento An- 
gliakasyklų Biuras vėl kreipiu 
domę į plaučių ligas, kurios už
puola angliakasius. Svarbiausia 
lų plaučių ligų, tai silikosis 
arba angliakasių džiova, kuri 
paeina nuo įkvėpavimo akmens 
dulkių, ypač smulkiorf silicos

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S<». Halsted St., 
Chicago, III.

NET ir paprasti gali jums piatikti tūlą 
laiką. Bet paprasti visuomet nusi

bosta, jei jus gyvensite su jais užtektinai

Office Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS* DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER 

Lietuvis Advokatas

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pelnyčius.

Malonėkite atsiųsti num dykai 
sampellnj pakeli jūsų Kellog* 
g’o ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kų reiAkis ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aA Ka
liu išvengti • užkietėjimo.

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
1075G S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

DR. HERZMAN^,
— 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-Kay 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.
i Dienomią: Canal

3110. Naktį 
I)rexel 0950

Bouievard 4136
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tuzinas ir vienas skirti igų cigaretų ryšių 
buvo atsiradę per paskvt nes dvi gentkartes 
ir jie visi dingo nežinysten.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto1 iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 V. p. p.

AuioStrop 
Razor '

Pasiga- 
landa 
pats

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 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midvvay 2880

nuolat Milpninn 
,11h Hiunčia nuo- 

kilni) kurie veda 
turia uleiniAt m pa- 

Puė.kui yra 16 
užkietėjimo. Taipgi 

upe akla, pajuodavę 
|dul>ę veidai, pngel- 

nemalonua kvn-

KeiioKK 
valgiui hu pienu arba 
niaiAytaa «u 
lai* valKialH, 
ilrukuotus i 
ALL-BRAN 
|>rnn produktų 
ti. Piih vi.iUK groHerninkuM ruudoniKMC ir 
žaliuoke pakeliuoHe. '('ikrai žiurėk't kad 
butų KmIIokk'h. Paduodama vimi.me 
hoteliuom* ia reataiiianuo.ie.

Jei vnlirysit reKuliurmi Kel- 
Iokk'm AI<L-Bi<AN, Karantuojn- 
inn, kad nuteik.-, nuolatinę pa- 
Kolbų kad ir lal.inuniai chromA- 
kuoio atitikimuose arba jūsų 
groMerninknR gražinu Jums pi
nigus. Valgykit du iitulnvus 
Aaukitu.i Kellogg’o AI.L-liltAN 
l;. »»<’. en chroniAkuų e atai* 

k'ekvlenu valgiu, 
jų skonis.

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AKIAERKA
[Pasekmingai pa- 
Itirąauja mote
rims prie gim- 
[dvmo, patarimai 
dykai moterims 

! r merginoms. 
I 3113 South

Halsted S't.

Ar jus žinote, kad — pučkai yra 
priežasties užkietiejimo?

Silikosis yra skirstomas į tris 
laipsnius: pirmas parodo simp- 
tonuis ir fiziškas žymes pada
rytos blėdies plaučiams, bei 
dirbti galima. Antras laipsnis 
parodo žymius ligos ženklus ir 
dirbti nebegalima, nors dar nč- 
ra pavojinga ir galutina padė
tis. ’l’rečias laipsnis turi tik
rus ligos ženklus ir dirbti ne
begalima visai.

Tos ligos simptomai yra kva
po stoka, ir krūtinė įsitraukia. 
Nors tas nėra labai žymus li
gos pradžioje, vienok ligai 
plečiantis simptomai didėja. Ki
ti simptomai ir ženklai, kaip 
kosulys, tankios slogos, skaus
mai krutinėję yra labai svar
bus darant ligos diagno^ą.

Vyrai, sergantys silicosu, 
greičiau gali įgauti džiovą, ne
gu normalus žmonės.

Advokatas
5349 So. Hermitage-Avenuė 

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.

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. Bruns\vick 4983.

3421 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

UžkietėjiinriH 
Juhu kūną. 
diiH | jūsų 
prie viri k< 
vojlngų litrų. 
priežastie.* 
n'tulini 
pnnkin: 
tęn vcldtiH 
pa«.

ApHi.HHUgolcit nuo pavojingų ž<*nklų 
Aalinkit 
Kollogg’s AI.L-BRAN 
komonduoja 
nuteikia tkinn piisekmeH. Kellogg’H 
teikia HVeikati) tukstaučianiH, kuomet nie
kas kitas nepagelbėjo. KcIIokk’h iAvalo 
žarnas ir alAviežInn jas. Ėjimas lauk 
pasiditro mitu ralis ir reguliariu.

visuoemt gatavas 
smetona arba su- 

urba nevir- 
receptus iA- 

pnkclio. Tiktai 
vokiantis. Dalis 

tiktai dalis veikian-

Helmarai visuomet ūžia ko savo vietą ant 
viršaus. Tie patys Heli arai šiandien taip 
kaip jie buvo 20 metų aV ai.

La liga randasi visur, kur 
tik yra kietųjų anglių kasyk
los. Randasi daugumoje Jung
tinių Valstybių ir Naujojoj Ze
landijoj, Australijoj, Pietinėj 
Afrikoj id Didžiojoj Britanijoj.

Pirmiau daryti Biuro tyri
nėjimai parodė, kad silikosis 
randasi daugumoje Jungtinių 
Valstybių angliakasių distriktų. 
Viename distrikte Biuras rado, 
kad 133 angliakasiai iš 720 iš
egzaminuotų turėjo sflikosis 
Taip pat atrado, kad 132 iš 1,- 
018 išegzaminuotų kitame dis- 
lrikte turėjo tą ligą.

Silikosis yra labiau tirinėja- 
mas Pietinėje Amerikoje, negu 
kurioje kitoje šalyje, kur nuo 
12,000 iki 15,000 baltųjų ir apie 
180,000 juodųjų yra kandidatai 
lai ligai. Vkname tyrinėjimę 

’.t rasta, kad iš 12,000 gyvento- 
ų apie 1,000 per metus susirg

davo*
Nekurie gydytojai mano, kad 

ilikos arba titnago dulkės bu- 
lamos aštrios, sužeizdavo plau- 
•ių plėveles. Kitas manymas, t Ai 
kad silica’ tirpdama vandenyje 
r kituose skystimuose pažei

džia plaučius savo nuodingu 
veikimu.

Kaip greit ta liga išsivysto, 
tai priklauso nuo dulkių rųšies, 
Uit k jų Įkvėpuojama, ir abel- 
nai nuo sveikatos pačių žmo-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Viela
3323 South Halsted St.

Tel. Bouievard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na ’'ukarą, išskyrus ketvergi). 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 lyto.

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

IZ , j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; Valandos\ nuo 6 iki 8 va|

MHIUN
•UOOOM,"

k muo <■, MU 
Junn patik*

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

cORPORATI°^
PRESENTFOR RflOpV 

UNITED PROFmSBAįlltitRĖįm

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi , akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi I’ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokiu

ose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė, 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

kampas 31 gat.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

BridgeportO ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Iri gal lojimai. — Pas
kola pinigų J ir 2 morgičiams.

ALL-BRAN

kitiii» virtai*
Pabandykit 

un't kiekvieno 
yra 100';* 

yra
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithtmnian Daily Nevvs Pub. 
Co, Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halated Street 

( hieago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Chicagoje — paštu: 
Metams .............   $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ............?................... 4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus;

“Kas su jais daroma? Jie vėl 
iki leidžiam i j gatvę ir grįžta 
prie senojo užsiėmimo. Papildo
ma prasižengimas. Sukonevei- 
kiama vaiko siela, kuris pra
deda suprasti savo padėties be-

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmaileinius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.0d
2.00

Viena kopija ...........
Savaitei ...................

..............  3c
18c

Mėnesiui ....................
įveinytose Valstijose,

1
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Metams ..................... .............. $7.00
Pusei metų ................ ................ 3.50
Trims mėnesiams .... ................ 1.75
Dviem mėnesiam ...... ................ 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

1023 m. pro f. Gernet iš Ma
skvos parašė eilę straipsnių apie 
apleistus vaikus. Jis apskaitė, 
kad viso Rusijoj yra iki dviejų

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ............ ....
Pusei metų .........
Trims mžnesiams ................................
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apie Įvairias Dalykus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:klYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rusijos keturių milionų 
benamiu vaiky tra- 
ginga padėtis.
Laikas nuo laiko Europos ii’ 

Amerikos spaudoj pasirodydavo 
žinių ir trumpų straipsnių apie 
nelaimingų Rusijos vaikų pa
dėtį. Bet iš tų pranešimų, sa
ko Vladimir Zenzinov, sunku 
įsivaizduoti tikrąją dalykų pa
dėtį. Pasiremdamas pačių bol- 

pranešimais, 
piešia Rusi- 
tragingą li- 

laikrašty.

ševikų oficialiais 
Zenzinov vaizdžiai 
jos apleistų vaikų 
k imą New Yc 
“The VVorld”.

Visų pirma 
sako Zenzinov, 
apie 1,(XX),(XM)
kurie nuolat kenčia badą, 
drabužiai- vieni skurliai, 
susitelkę lairiais bastosi po vi 
są šalį.

Vokiečių
Valdžia 

šiuo tarpu
benamių vaikų klausimą išriš
ti. Tad padėtis tų 
kiek negerėja.

Badas, ligos, šalčiai 
tos vaikų

reikia pasakyti, 
kad Rusijoj yra 
benamių vaikų,

Jų 
Jie

įsiveržimo pasekmė 
prisipažįsta, kad j 
yra bejėgė tinkama

vaikų nė

sumažino 
skaičių.
pateko i 
vaikų įstaigas.

šiek tiek 
armijos 

nuošimtis 
kalėjimus ir speciales 

Bet atrodo, kac
benamių vaikų skaičius nė kiek 
nemažėja; jie, pasak žmonių, 
kaip “vilkų būriai” bastosi po 
miestus ir sodžius.

Dabar nė nebandoma paslėpti 
to fakto, kad tie vaikai abiejų 
lyčių nuo šešių iki šešiolikos 
metų amžiaus vystosi į didžiau
sią kriminalistų armiją pasau-

Apleistų vaikų armija atsira
do karo pradžioj, kai vokiečiu 
armijos ėmė veržtis j Rusiją- 
To lakto niekas nebando už
ginčyti. Tūkstančiai šeimų ta- 

apimlos ir vokie- 
demoralizuo- 

pasitaikė, kad 
vieną pusę, o

po panikos 
čių kariuomenės 
tos. 'Tankiai 
tėvas ’ bėgdavo į
motina į kitą. Vaikai gi tuo tar
pu buvo palikta likimui. Kaip 
tik tuo laiku išsivystė sociali
nis reiškinys, kuris rusuose yra 
žinomas kaipo “beženstvo”, nuo 
žodžio “bežat”—bėgti. Pabėgu- 

• šieji nuo karo rusuose buvo 
žinomi kaipo “bezency”.

Valdžia darė šiokių tokių pa
stangų pabėgėliams šelpt, steig
dama tam tikras stotis, bet 
daugelis vaikų negalėjo suras
ti sau prieglaudos ir turėjo sa
vomis jėgomis kovoti su liki
mu.

Rusija pasitraukė iš karo 
1918 m., bet vaikų apleidimas 
nepasiliovė. Atpenč, jis dar la
biau padidėjo. O tai ačiū ci
viliniam karui, kuris siautė 
prie Volgos, t rale, Sibire, Uk
rainoj ir kitur. Civilinio karo 
laikotarpiu bėgimas dar labiau 
padidėjo. Suiro šimtai tūks
tančių šeimų. Prie viso to dar 
prisidėjo 1921 22 metų badas, 

deEėtkus 
be- 
di-

kuris taipgi išskyrė 
tūkstančių šeimų. Tuo budu 
namių vaikų armija nuolat 
dėjo.

Naujai susiorganizavusi 
vietų valdžia buvo bejėgė
nors tam? reikale padaryti. 
Priimti pagalbą iš svetur ji ir-

so-

dyti kibliaiingoMūs pasauliu 01-

ganizacijos. Badavin\> laiko
tarpiu kai kuriose vietose žmo
nės priėjo prie kanibalizmo, o 
besibastantys vaikai išvirto kri
minalistais. Nieko 
jiems nebeliko daryti.

Būriai vaikų bastėsi 
Rusiją, o ypač daug
spietė Maskvoj ir kituose did
miesčiuose- Išbadėję, pamėlyna
vę nuo šalčio, basi. Tos skait
lingos armijos niekas 
sustabdyti, 
jie nepaisė,
keleivius ir vogdavo,

Gladys St. John. Loe ‘žmona atitolina vyrą nuo se
novės draugų” pranašavome 
Macui sužinoję apie jo vedybas. 
Tačiau šį kartą tokie spėliojimai 
neišsipildė, ir musų “ratelis pa
liko, kaip buvęs.

Filida buvo žavėjanti. Nie
kuomet nesutikau gyvenime to
kios moteriškes, nors pats neži
nau, kodėl tai neišdrįsau jai 
simpatizuoti. Visuomet turėjau 
kokį tai nesuprantamą nujauti
mą, kad jinai yra neverta jo 
meilės. Dasiprotėjau, kad po 
žavėjančia jos išvaizda slepiasi 
ne koks būdas. O Macas ją ado
ravo. Kiekvienas pažvelgimas, 
kuriuo jis jn apglėbdavo — bu- 
/o tai giliausias kultas ir atro- 4
lė, lyg jis butų visą laiką klū
pėjęs prieš ją ant kelių eksta
zėje. Viskas baigėsi tuo, kad ji- 
lai metė jį, ir pabėgo su kitu, 
(rupterėjau išgirdęs jo juoką, 
turis priverstinai ir keistai 
skambėjo. Kitaip jis juokdavosi 
ieniau. Vilyčia tur būt įsmigo 
lačion sielos gilumon padaryda- 
na tą širdies žaizdą, 
tuomet neužgija.

Valgant vakarienę, 
bai dažnai nutildavo,
tačiau suradus gardesnių valgių 
r ne bet kokio vyno, susidarė 
geresnis ūpas. Baigiant 
.•ienę, įsiviešpatavo pas 
inksmumas ir mažiausias 
ninimas jaunystės šposų 
igi ašarų prajuokindavo,
minimai tapo neišsemiama te- 
n,\ kuriuos kartodami visaip 

K’įvairindavom. Greitai visi pa- 
niršo nuliūdima.

Senųjų priętelių draugystėje 
pasijutau begalo laimingas ir 
iats sumanymas sušaukti ben
drą susirinkimą po devynerių 
metų atrodė man tiesiog geni- 
jalus.

ropolyj milicija sulaikė 3,485 
1 lajoj a nčius vaikus; Sevastopo- 
lyj, 3,050; Kerče, 970; Teodosi
joj, 600, ir Jaltoj, 215. Tai pie
tinėj dalyj. Iš Ukrainos ra
portuojama (“CharkoVskij Kom- 
muirist”, gruodžio 5 d.), kad 
Centralincj Rusijoj esą suimta 
104,(XX) klajojančių vaikų.

Ką sovietų valdžia mano 
tais vaikais daryli?

štai Bcrezner’o receptas.
“Reikalinga praktišku budu 

tas klausimas spręsti. Jaunieji 
kriminalistai yra taip jau pa
vojingi draugijai, kaip «r su
augę banditai. Jie reikalinga 
izoliuoti. Neužsimoka šnekėti 
apie ‘baisiųjų k rotų’ įtaką j 
vaiko psichologiją.’ Jėga rei
kia jį ištraukti iš tų sąlygų, 
prie kurių jis priprato, ir jėga 
reikia jį mokyti darbą dirbti. 
Tik ultra-filantropistai nesu
pras to.”

Kaip benamiai vaikai gyvena
Laikraštyj “Izvestija” (rug

sėjo 5 d. 1925 m.) Vera Inver 
štai kaip aprašo apleistų vaikų 
gyvenimą:

“Jie maudosi lytaus prilytose 
pelkėse. Jie ruko numestus 
cigaretus. Jie lošia kortomis. 
Jie retai tevalgo. Visa tai mes 
matome. Bet jie daro daug ki
tų dalykų, kurie yra paslėpti 
nuo musų akių. Jie vagia, jie 
vartoja kokainą, uosto cterą ir 
kariais nužudo naujai 
vusius vaikus, kurių 
dar turi čeverykų 
Naktį jie pranyksta, 
ta į gelžkelių stotį, 
slėpti vagonuose.

“Ten, susigrūdę į 
šildydami vieni kitus,
sergantys, jie sapnuoja apie 
šiltus kraštus, kur nėra sniego 
ir auga vynuogės bei dyniai. 
Dyniai ypač traukia juos. Tai 
tikri pietus... Ir pavalgyti ir

su

Mirties nutarimas
— Tai aišku. O tuos kitus du 

ir tau nusisekė sugraibyti?
— Taip, nusisekė. Su Clelan- 

du buvo labai lengva. Dirba sa
vo tėvo biure. Juk tur būt es 
girdėjęs apie tą advokatų raš
tinę, Cleland S. Haverstock. što- 
dardas griebėsi žurnalistikos, ii 
rodosi jo medžiaginiai reikalą 
esą labai blogi. O dabar.... — 
pridūrė iškratęs papieroso pele
nus.... — dabar likimas lėmė, 
kad musų ratelis yra komp’ete 
“Ratelis” — taip vadinome se 
iriau musų draugų kuopelę. Gi 
liai atsidusau ir įbedžiau savi/ 
žvilgsnį beveik į tuščias restau 
racijos sales. Praeitis suplasno 
jo ties manimi, lyg paukštis 
įvairiaspalvis, sukeldamas malo 
nius, pilnus smagumo atsitiki
mus. O, kad nors trumpai mi
nutėlei grįžtų tos praėjusiom 
jaunystės valandos, kad nori 
dar sykį patirti jaunystės sma 
gumų, už kuriuos nieko nesi 
gailėčiau!

Prieš išeinant iš restauraci 
jos sutarėm dieną ir valand: 
vakaro, kuriame tikėjomės su 
vienyti šešis senovės entuzijas 
tus.

— Kas?! Arlingtonas! Kaip 
malonu susitikti!

Apsidairiau stengdamasis pri
siminti, kur gi ištiesų esu ma
tęs tų piktą veidą ir trumpai nu
kirptus plaukus. Kas do vienas 
tasai žmogus, kuris . taip neti
kėtai skersgatvyje sulaikė mane 
už peties. Bet kai veido išraiš
ka sušvelnėjo ir lupos prasijuo
kė, primindamos senai matytą 
šypsenų ūmai atėjo j galvų 
senųjų laikų prisiminimai.

— Mac’e, senas drauge — su
šukau — laimingas esu tave su-

1924 m. Dr. L. M. Vasilevski 
irgi iš Maskvos (virtino, jog 
Rusijoj benamių vaikų skai
čius viršija keturis rpilionus, 
Praeitais metais sovietų laik
raščiai aprobavo, kad apleistų 
vaikų skaičius yra didesnis, 
negu paduoda Dr. Vasilevski.

Dr. Vasilevski raporte sako
ma, kad Jaunųjų Prasikaltėlių 
Kamisija suėmusi sekamą skai
čių benamių vaikų tik gelžkelio 
stotyse:. Batraki, 13,000; Sim- 
birske, 36,000; čeliabinske, 48,- 
000; Orenburge, 55,000; Ūloj, 
60,(XX).

Vaikai serga įvairiomis 
ligomis

'Teoretiniai sovietų valdžią 
privalėjo tuos 212,000 berniu
kų ir mergaičių pasiųsti į mo
kyklas ir vaikų įstaigas, kur 
jie galėjo gauti Ynais to, drabu
žių ir mokslo. Dr. Vasilevski 
pasako, kas su tais vaikais at
sitiko. 1923 m. Rusijoj buvo 
300 komisijų, kurių pareiga 
buvo rūpintis paleistais vaikais. 
Maskvoje valdžia paskyrė spe- 
cialę komisiją, apie kurios^ ty
rimus S. Berezner rašo 
doj” straipsnyj “’ 
musų sostinėje” 
d. 1921 m.) .

Berezner sako, 
komisijos rankas 
vaikų abiejų lyčių- 91% jų bUr 
vo vaikai kaimiečių ir darbi
ninkų. Tik 2% tų vaikų buvo 
gimę Maskvoj. Kiti suplaukė 
į Maskvą iš įvairiausių Rusijos 
dalių. Vaikai tarp 12 ir 14 
metų amžiaus buvo daktarų eg- 
ziminuojami. Iš egzaminuotųjų 

Nuo pirmą | 5()% turėjo sočia les ligas arba 
buvo alkoholikai bei narkoti 
kai.

Komisija buvo Bejėgė ką nors 
padaryti. Tik 1.2% sergančių
jų gavo tinkamą priežiūrą; 15.- 
8% tapo pasiųsta į vaikų įstai-

po visų 
jų susi-

Kulkų ir 
Kely jie

negalėjo 
durtuvų

kas tik

skaičius vaikų buvo pasiųsta į 
'kalėjimus ir vaikų įstaigas. Bet 
tai nieko negelbėjo. Kalėjimai 
dar labiau sugadino vaikus. 
Pabuvę kompanijoj suaugusių 
kriminalistų ir degeneratų, vai
kai pasidarė dar aršesni.

Lilinos programa
Komisaro Ziuovjevo žmona, 

Lilina, 1922 m. rašė, jog vai
kai reikia gelbėti nuo blogos 
šeimų įtakos, štai jos žodžiai:

“Mes privalome registruoti 
juos [vaikus I, atvirai kalbant, 
nacionalizuoti juos.
savo gyvenimo dienų jie bus 
geradėjingų komunistinių vai
kų darželių ir mokyklų įtakoj, 
čia jie susipažins su komuniz
mo A.B.Ci čia jie išaugs tikrais 
komunistais. Musų pirmaeilė 
problema yra ta, kad privertus 
motiną atiduoti savo vaiką 
mums, sovietų valstybei”.

Lilina norėjo sugriauti “ego
istinę, anti-socialę šeimą”. Bet 
tuo pačiu laiku buvo benamių 
ir “liuosų nuo šeimų bledingos 
Įtakos” milionai vaikų. Kas bu
vo 
kų 
tai 
ja”

daroma tų nelaimingų vai- 
padėties pagerinimui? Apie 
kovo 5 d. 1921 m- “Izvesti- 
rašė:

“Yni būtinas reikalas nuro-

atlieka
gelžke-

vaikų

rav-
Visa tai dedasi

jog per tos 
perėjo 50,00(1

bo, ir 20% pavesta “priežiūrai”. 
Apie 50% gavo “pabarimų” ii 
vėl tapo paleisti į gatvę.

Berezner be jokio dvejojimo 
sako, kad valdžia nesugebėjo 
išrišti apleistų vaikų problemą

bet tikre- 
75, o p ei
tose įstai-

gyvenancių
sunki ir nenorma-

trukumui kuro,

vaikų skaičių ir to reiškinio 
pasek mes: vagystes, prigaudi- 
nėjimus ir rimtesnius prasikal
timus, kuriuos vaikai 
gatvėse, turgavietėse ir 
lio stotyse.

“šeimose 
padėtis yra 
liška, dėka
drabužių ir avalinės, arba dėl 
kitų sunkių aplinkybių, kuriose 
dabar randasi visa šalis. Bet 
apleistų vaikų padėtis stačiog 
pasibaisėtina. Pačioj savo gy
venimo pradžioj jie ragavo 
landynių smagumą. 'Tarp jų 
randasi kokainislų, alkoholikų 
ir prostitučių; kiek paaugėję 
vaikai pirkliauja vogtais daik
tais. Pasitaikydavo, kad Mask
vos Jaunųjų Prasikaltėlių Ko
misija suimdavo (Jiitrovo rin
koj iki 50 vaikų į dieną. Apsb 
vynioję nuo 'galvos iki kojų 
skurliais, išblyškę, suvargę, ne
natūraliai sujaudinti, vaikai da
ro slegiantį įspūdį. Bėgiu vie
nuolikos mėnesių 1920 m. loji 
komisija perleido 9,0(M) vaikų 
abiejų lyčių iki 18 metų am
žiaus. Jie buvo areštuoti už 
vairius anti-socialinius prasi- 
maltinius, šešios dešimtys nuo
šimčių buvo našlaičiai arba 
)usiau našlaičiai. Jų prasikah 
Jinai susidėjo iš vogių daiktų 
lardaviliejimo, vagysčių ir pri- 

gaudinėjimo. Komisija kasi 
dieną praleisdavo pu kelis tuzi
nus tokių vaikų.

kalėjimus ir surado, kad 20% 
tu įstaigų yra žemiau kritikos. 
Vienoj įstaigoj, pavyzdžiui, tu
rėjo būti 120 vaikų; 
nybėj jų tebuvo tik 
žiūrėtojų 45. Vaikai 
gose dalinama j dvi

parazitus ir nenuoramas. Ne
nuoramos paprastai stengiasi 
kuogreičiausia pabėgti, kuomet 
“parazitai” nerodo jokio noro 

I įstaiga apleisti. ,
Įstaigose vaikai elgiasi nepa

kenčiamai. Jie ištisomis savai
tėmis nesiprausia. Kortų loši
mas tarp jų yra labai prasipla
tinęs. Berezner tiesiai sako, 
jog tos įstaigos yra tiek blo
gos, kad jos prisideda prie “kri
minalistų auklėjimo”.
Gyvena vagonuose ir bačkose

1925 m. spalių mėnesyje bu
vo paskelbtas Maskvos polici
jos raportas, kur sakoma, kad 
vien tik Maskvoj randasi 30,000 
benamių vaikų. Tie vaikai gy
vena tavori iriuose vagonuose, 
bačkose, apleistuose sandėliuo
se, etc.

Kūčių vakare policija padarė 
“oblavų”. Suimta buvo 11,090 
benamių vaikų, kurie, nežiūrint 
didelių šalčių, kokiu tai budu 
gyveno. Tiesa, nemažai buvo 
rasta ir sušalusių vaikų, kurie 
paskui tapo palaidoti vienoj 
vietoj. Tik nedidelis nuošim
tis suimtųjų pasiųsta j kalėji
mų arba vaikų įstaigas; kiti vėl

voj. 
dos

Taip dedasi ne vien tik Mask- 
Kitur irgi tas pat. Tauri- 

Centralinė Komisija sako,

pribu- 
čeverykai 
išvaizdą... 
Jie vyks- 
kad pasi-

krūvą ir

Toliau jinai aprašo vieną in
cidentą gatvėj. Vežikai erzino 
kokių dešimties metų benamį 
girtą vaiką- Vaikas koliojo- 
si paskutines žodžiais ir. ant 
galo, sušuko;

“Palaukite, kol aš dasigausiu 
iki vietos, kur dyniai auga. Tą
syk jus, velniai, nebematysite 
daugiau manęs”,*

Tas troškimas šilumos ir dy- 
niu verčia tūkstančius vaikų 
keliauti į pietus, kur durtuvais 
ir šautuvais nuo jų bandoma 
atsiginti. Jie aplimpa trauki
nius, kaip musės. Ir jeigu kon
duktorius Lando-nepastebėti jų, 
tai ant rytojaus jis randa jam 
padėtą vištą arba šviežių dar
žovių. “Nėra Teikalo klausti”, 
sako Jnver, “iš V'ir visa tai at
sirado”.

“Ant galo”, sago ji, “jie at
vyksta. Jie pasiekė stebėtinų 
vietą, kur nėra žiemos ir kur 
dyniai auga. Į vieną naktį, 
kaip skėriai, jie gali sunaikinti 
visų daržą. Jfe valgo, kas pa
puola... Nuo tų vaisių jie ap- 
serga ‘ karštlige, dizenterija ir 
kartais cholera”.

Bet jie nekreipia į tai dėme
sio, kol neatvyksta milicija. Mi
licija randa vaikus sergančius,“ 
mirštančius ir kai kuriuos jau 
numirusius, 'lėčiau jie nors 
valandėlę buvo laiming, sotus...
Neturtas ir karas sukūrė tą 

padėtį
Sovietui] spauda sako, jog 

benamiai vaikai yra euristinio, 
režimo imperialistinio karo pa
daras. Spalių mėnesyje Kislo- 
vodske 'Trockis pasakė: “Ap
leisti vaikai yra musų praeities 
paveldėjimas; paveldėjimas im
perialistinio karo, civilino ka
ro, Kolčako, Deni kino, Vrange- 
lio”.

Bet gruodžio £ d. 1925 m. 
Kalenino žmona padarė tokį pa
reiškimą :

“Daugelis įsivaizduoja, kad 
apleisti vaikai yra karo ir civi
linio karo paveldėjimas. Trys 
ketvirtadaliai vaikų, kurie šiais 
metais bastosi Maskvos gatvė
mis, nėra praėjusių laikų karo 
ir betvarkės produktas, bet pa
daras dabartinių sąlygų ne
darbo o ypač sodžiaus skur-

Įėjom abudu į Ramono res
tauraciją, palikę ore šaltą, lie
tingą lapkričio vakarą ir išgėrę 
po porą stikliukų gardaus vyno,

- pradėjom laisvai ir draugiš
kai kalbėtis tiesdami lieptą pei 
bedugnę, skiriančią mus nuo 
praeities.

Mac’as visiškai persimainęs. 
Mažai, kad išrodė daug senes
nis, negu prieš tai, kaip jį ma
čiau; veide aiškiai matėsi bruo
žas, priduodantis jam visai kitą 
išvaizdą, ir tos permainos aš ne
galėjau išsykio suprasti. Man 
betgi pasirodė, kad matau prieš 
save visai kitą žmogų. Vietoj 
senovės atviros laisvos šypse
nos ir pilnos pasiryžimo žmo-’ 
gaus išvaizdos, pasiruošusios 
kiekvieną minutę stoti su pa
sauliu į kovą — jo veide matė
si rezignacijos ir nuliūdimo žy
mė.

Jam kalbant — ta rezignaci
jos žymė pranykdavo, bet vos 
tik sučiaupdavo lupas, kaip ir 
vėl jo veidas pamažėl darėsi pa
našus į nemalonią kaukės iš
vaizdą.

-r- Tai iš tiesų labai malonus 
atsitikimas, kad tokioje žmonių 
minioje taip netikėtai sutikau 
tave veidas į veidą — sušukau 
linksmai — Palauk.... kiek tai 
metų..'., man rodosi, kad jau de
vinti metai eina, kaip mes ma
tėmės paskutinį kartą Belšase.

Palenkė galvą sutikdamas su 
mano nuomone.

— De vyneri 
mėnesiai, jeigu 
not, buvo tai 
1914 m.

— Ištiesų! Juk gerai pame
nu. Keletą dienų po to, kilo ka
ras ir mes išsiblaškėme į visas 
pasaulio puses. Kas atsitiko su 
kitais, su Remingtonu, Vimi- 
su.... ir.’... ir.... tuoj aus.... su što- 
dardu, Clelandu ir su Darakie- 
ju. Dažnai apie juos manyda
vau. Darakiejus, rodos, krito 
kur tai pradžioje karo. O koks 
buvo malonus berniukas. Juk 
atsimeni jo tas lirikas, kurias 
visuomet beveik ant kelių pasi
dėjęs rašydavo? O Rcmingto- 
nas, ant kiek neklystu, tai ro
dos emigravo į Afriką. Tiesa?

— Taip, bet dabar yra grįžęs 
į Londoną. Laikinai visi čia pra
leidžia laiką.

— Nejaugi? Tai labai malo
nu. Ar per visą tą laiką su jais 
susižinodavai?

Mac’o Gonvvay’o bute radai 
jau atėjusius Remingtoną ir Što 
dardą. Nedaug trukus rados 
Clelandas ir galop 
mis.

Tarnas, japonas, 
tinį kartą mačiau

Archie Vi

kuri /lie

kalba la- 
Su laiku

vaka- 
visus 
prisi- 
visus 
Atsi-

metai ir keturi 
nori tiksliai ži- 
pabaiga liepos

paskutiniame 
santykius. O 
aš pats juos

— O, ne! Tik 
laike atnaujinau 
tikriau pasakius, 
čionai sutraukiau. Remingtoną
ir Vimisą sutikau visai netikė
tai ir tuomet atėjo man į galvą 
mintis, suruošti bendrą draugų 
susirinkimą ... Juk pameni tas 
gražias valandas, kurias visi 
kartu praleisdavom.

nelairiie —tas ryšys tikrai yra 
- bet jis yra tokio pobūdžio, 
kokio paprasti yra ryšys tarp 
dabarties ir praeities. Aš pati 
pirma rašiau, kad apleisti vai
kai yra karo lai civilinio karo 
paveldėjimas. Bet l>etyrinėdamą 
vaikus, aš priėjau los išvados, 
kad ,mums jau laikas paliauti 
tas šnekas šnekėjus, o stačiai 
reikia pasakyti, kad benamių 
vaikų atsiradimo 
ne tik praeityje,

saknys gludi 
ule ir dalNu

kurį pasku 
Belšase pas 

mano draugą, pranešė, kad va
karienė ant stalo. Pasikėlėm vi4 
si ir iš puikiai mebliuotos salės 
atėjome į valgomąjį.

Nežiūrint didelių musų šeimi
ninko pastangų, kalba tarp mu
sų visiškai nesiklijavo, jautėm 
laisvės stoką. Pasijutau karčia 
apsivylęs. Nepaisant ilgųjų per 
siskyrimo metų, laukiau stebuk 
lo, kuris butų priminęs gražiau 
sius mokslo laikus, prabėgusiu: 
Oxfordo universitete ir kai tas 
stebuklas neįvyko —• apėmė ma
ne begalinė apmauda ir liudė- 
sis.

Išskyrus vieną Archie Vimi
są, kuris ir dabar atrodė toki 
pat elegantas ir buvo gero ūpo 
visuose mumyse praėjusieji de- 
vyneri metai paliko labai gilius 
pėdsakus. Pilnas simetrijos Re- 
mingtonas buvo pabiaurčjęs per- 
dideliu nutukimu. Štodardas. 
kuris savo laiku nemenkesnis 
buvo elegancijoje už Vimisą, 
nešiojo aptrintą ir blogai pasiu
tą garniturą, kurio niekuomet 
tur būt nepalietė šepetys; o 
taipogi Clelandas 
nas ir mitrus, lyg 
rodė dabar vyras 
iš liemens, kurį 
giuota išilgai veido žaizdos lie
kana — karo atsiminimas, žaiz
dos liekana siekė nuo lupų iki 
skruosto, sukraipydama burną. 
O juk jisai buvo iš visų musų 
gražiausias, u'ž ką neveltui liko 
pavadintas musų Andomisu. Ir 
mano kūną prabėgo šiurpulys 
pamanius, kaip aš atrodau savo 
draugų akyse.

Pirmą vietą turėjo užėmęs 
Mac’a^,1 mažai tenustodamas 
šypsotis. Jis vienas is musų vi
sų atrodė 
nęs.

Veide 
ti daug 
svetima 
po veido bruožais, 
kaltėmis atrodė pilni skausmin
go pasiryžimo. Neporoms laikas 
nuo laiko užduodavau aš klau
simą, kodėl jis; visuomet taip 
giliai yra paskendęs savyje ir 
savo mintyse. Urnai prisiminiau 
sau Filidą. Ach taip. Vargšas, 
vargšas Macas. Filida buvo jam 
visas pasaulis. Niekuomet tur 
būti jokia kita moteriškė nepa
tyrė tiek meilės!.

Kaip tik sukakus metams nuo 
jų vedybų, susirinkome tuomet 
visi Belšase. Keistai atrodė, kad 
jo vedimas neišardė musu “ra-

kadaise liek- 
mergaitė, at- 
iš stomens ir 
biaurino vin-

labiausiai atsimai-

galima buvo įžiurę- 
ypatingo, lyg kad

jo
ko
kaukė butų gludėjusi

kurie kart-

Pasibaigus puotai suėjome vi
si į kabinetą. Gilus minkšti fo
teliai, prikrautos iki lubų kny- 
*ų lentynos, pūkuoti gražus ki- 
;imai pridavė kabinetui begalo 
rimpatingo^ išvaizdos, o kūre
nantis krosnis buvo ir labai pa
geidaujamas šaltą ir drėgną ru
dens vakarą.

Susėdom ratu prieš ugnį ir 
► kaip bematant įėjo į kabinetą 
yeltonveidis, Jamadas. nešda- 
nas tacėje keletą stiklinių juo
los kavos, kurios kvapas at
kreipė visų domę. Pasidarė 
trumpa pertrauka ir visi- tyliai 
Siulpeme stiprią kavą žiūrėda
mi j mirgančią krosnyje lieps
ną.

Po valandėlės, ko ir galima 
buvo tikėtis, pradėjom kalbą 
apie paskutinį musų susirinki
mą Belšase, kuriuo tai laiku 
Europos likimas buvo sveria
mas ant istorijos svarstyklių. 
Ir viens iš musų išsitarė:

— Filida.
Manau, kad mintis apie ją 

pas mus visus narpliojosi. Ne 
aš vienas norėjau sužinoti, kas 
su ja atsitiko. Bet kaž kodėl 
nieks iš musų neišdrįso pirmas 
apie ją prasitarti, bet visai ne
tikėtai ir, lyg nenoroms kas kas 
iš musų ištarė jos vardą. In
stinktyviai sužiurome visi į 
Mac’ą negalėdami htitraųkti nuo 
jo akių, lyg katinas pamatęs pe
lę, kurios neišleidžia iš akių no
rėdamas ją pagauti.

(Bus daugiau)

Gulbranien Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vieąatinib Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ij- aiškų bal; a taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3-00 į savaitę.

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St
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Žvirblis-Pilksermėgis
————

Artimiausiu žmogaus, ypač 
artojaus, kaimynu, yra žvirb
lis. Atėjus pavasarhu, artojas 
taiso žagrę, žvirblis aplink j j 
šokinėdamas linksmai čirena. 
Išėjo laukan, dar nesuspėjo ir 
vagos nuvaryti — jau pulkas 
žvirblių paskui seka. Paėmė 
dalgį, dar ir pradalgio neišva
rė — jau pulkas žvirblių strak
si po nukirstų žolę. Pradėjo ja
vus kirsti, nepastatė ir kelių 
gubų — jau žvirbliai “kulia”. 
Vienu žodžiu, kur tik pasisuks 
artojas — čia žvirblis su juo. 
Užtatai, lurbut, ir jo sermėgė
le tokia pilka, kaip ir artojaus.

Bet ar visi žvirblį myli? Pa
sakysiu ne. Kodėl gi? O štai 
delko: Išeis artojas sėti — jis 
“piauna”, paskui bevaikščioda
mas ir berankiodamas. Dar ne- 
prinoko kanapės, miežiai, avi
žos, kviečiai jisai jau kulia. 
Dar javai į kluonus nesuvežti 
— jis jau į “aruodus krauna”. 
Norėk kviečius padžiovinti ant 
saulės, kad skanų ragaišį pake
pus, žvirblis jau “kepa” ir ne- 
maltus. Pradėjo tik vyšnios rau
donuoti žvirblis jas jau raš
ko. žodžiu sakant, kur tik ką 
skanaus pamatys — jis pirm il
tinis!

Reiškia — nenaudėlis, gro
bikas, vagilius, dykaduonis.

NJ, tai ne tiesa. Žvirblis tok
sai pat darbininkas kaip ir'ar
tojas. Jis dirba -labai daug ir 
artojui daug- daugiau atneša 
naudos, negu žalos. Tiesa, kar
tais jis ir nukulia šiek-tick ka
napių, nuraško vyšnių, bet vi
sa tai jis uždirba. Pažvelkime 
arčiau į jo gyvenimų, o įsiti
kinsime, kad tai, ką jis- per sa
vo landumų paima, tikrai jam 

tai priklauso.
Pavasarį, vos tik pirmieji 

saulutės spinduliai sužiba, žiū
rėk žvirbliai jau nebe pulkais 
skraido ir ne pavieniai, bet po
relėmis. Jis dabar daug links

mesnis, glotesnis, ir sermėgėlė 
ne taip pasiputusi kaip žiemos 
šalčiuose. Jis dabar atrodo, 
kaip koks jaunikaitis. Kodėl gi? 
Nagi susirado sau patelę!

Kapstosi po mėšlynų, po 
skiedrynų ir visa, ką tik minkš
tesniu sugriebęs neša snapely 
kur nors j palūpį, (lamina sau 
lizdelį. Susukus patele deda 
jame 5—7 balsvus kiaušinėlius 
su rausvai pilkais taškeliais. 
Praėjus 11- 14 dienų lizdelyje 
jau nebe kiaušinėliai, o mažy
čiai rėksniai žvirblaičiai. Da
bar tai prasideda žvirblio dar
bymetis. Visų dienelę, nuo pat 
ryto ligi vėlaus vakaro, suki
nėjas juodu aplink namus, po 
darži), sodne, pievose, laukuo
se, kieme ieško peno, tik šiuo 
kartu jau nebe grudų: jų vai
keliai silpnučiai, kieto grūdo 
nenurytų; jie dabar ieško tų 
minkštųjų, sultingųjų kirmėlai
čių, kurios šliaužinėja žolių ir 
medžių lapais ir juos gadina. 
Tos kirmvlaitės yra ne kas ki
ta, bet vikšrai įvairių drugelių, 
musių, vabalų, kurie vėliaus 
virsta tomis gražiomis peteliš
kėmis, kurios musų, sodnuose, 
daržuose pasirinkę patogų sau 
lapelį deda tūkstančius kiauši
nėlių, iš kurių vėliau išsiritę 
kirmėlės graužia medžių lapus, 
vaisius, kopūstus, žirnius ir pa
daro nesulyginamai daugiau 
žalos negu žvirblis.

Taip darbuodamasis ištisų pa
vasario dienų, o ta diena, reikia 
neužmiršti, tęsiasi keliolika va
landų, išnaikina tūkstančių tū
kstančius tų biaurybių. Ir ta 
darbymetė tęsiasi tris ir dau- 
jyiau savaites. Taigi galite sau 
įsivaizduoti, kiek naudos žvirb
lis atneša artojui per tų laikų, 
jeigu į metus jisai peri tris ir 
keturis kartus.

Išlėkus žvirblaičiams iš lizdo 
ir esant jiems dar silpnučiams,
seniai pradeda juos mokinti. Su-

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos hile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
1NVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentų įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini nonai taipgi pirmi teisėti inorgičiai ant įreng
tų ( hieagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio. '**

I

Erank O. VVetmore, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas
Sąvastis šėrininkų iš The Kirst National Bank 
of Uhicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

Žmogus Kuris Taupina
Jis stovi labai tvirtai ant
savo kojų. Jis juokiasi iš ne
pasisekimų. Jis nežino bai
mės. Jis visuomet gatavas 
dėl visokio atsitikimo arba 
progos. Jis išlaiko visus ban
dymus — tas žmogus kuris 
taupina.

The STOCK VARŪS 
IRUSI & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

t

J

P-ni P. Whitney, New Orlean- 
so, La., arklių bėgimo lenktynė
se pirmas prizas teko trijų me
tų Nuimi, ponios P. Whitney ar
kliui. Parmas gavo $30,0004 

daro tiesiog tikra “mokyklų”, 
Tiktai prisižiūrėkite, o patys 
įsitikinsite. Pasirinkę kur nors 
patogų saulėtų takelį, tankiau
siai sodne, susirenka kelios 
žvirblių šeimynos su savo ma
žyčiais. Vienas senių žvirblių 
tupiasi kur nors aukščiau, ant 
šakelės ir eina sargybinio pa
reigas. Jaunieji purtosi, mau
dosi smėlyje, nieko nebodami, 
o senieji dirba-triusia rankio
dami kaip maisto sau pelnyti. 
Bet tegul tik šmėkštels vana
gas ar katinas, tuojau senis 
žvirblis skardžiu “čirr-čirr-eirr” 
duoda ženklą, kad gręsia pavo
jus. Bematant ant takelio nei 
vieno žvirblio, rodos žemė juos 
prarijo. Jeigu butą tai vana
go, visi sulenda į žoles, krū
mus, o jo pilkoji sermėgėle 
šiame atvėjyj jį taip išvaduoja, 
kad negali net atskirti, ar lai 
grumstas, ar tai paukštis. Jeigu 
gi pasirodys nevidonas katinas, 
jie purpt ir jau medyje, o ka
tinas tik laižosi žiūrėdamas.

Išmokinę rankioti kirmėlaites 
ir vabalėlius, žvirbliai veda sa
vo šeimą ant kelio grudų ieš
kotų. Kada jau mato, jog jau
nieji visa suprato, gali be se
nių apseiti, jie ir vėl deda kiau
šinėlius ir vėl tas pats darby
metis, tie patys vargai ir rū
pesniai.

Kad supratus ir kaip reikia 
įkainuojąs visa toji nauda, ku
rių žvirblis per pavasarį jr va
sarų mums padaro, reikia tik 
pasižiūrėti į musų sodnus, dar
žus, pievas ir patirti, kas tenai 
darosi. Kodėl kopūstai kaip 
išvarpyti? Kas juos išvarpė? 
Kodėl žirniai kirmėlėti? Kode! 
daržoves išgadintos? Sakote: 
“tokie metai, amaras puolė, 
kirmelėš pagadino”.

~Aš gi, pasakysiu, kad čia kal
tas pats ūkininkas. Pasėjo ne 
pasėjo kų nors darže, tuo
jau žvirbliui baidyklę stato, 
nors jos jis bijo kaip pernykš
tės žiemos. Žvirblis čia skren
da ne grudų lesti, bet tų kir
mėlaičių rankioti, kurios vos tik 
užsimezgusius žiedelius nukram- 
to. čia reikia saugoti ne nuo 
žvirblių, bet nuo kitų paukščių, 
kurie vien grūdais minta. Bet 
musų žmones kartų žvirblį ap
vagino, tai nors ir kiaulės ly
ses suknistų, vis viena žvirb
liui bus bėda.

Arba pradeda vyšnios nokti, 
pamatys žvirblį vynmedyje, tuo
jau griebia šaudyklę, reikia 
tuos nenaudėlius pyškinti, o tai 
ir paragauti neteks. Žvirblius iš 
sodno išpyškino, išbaidė, žiūrėk 
vyšnio sunykę susitraukę. Kas 
gi čia butų Na gi vėl “ama
ras”! Kas kaltas? Gi pats sau! 
Ibaidei žvirblius, tai tau kir
mėlės suėdė. Tegu žvirbliai ir 
butų kiek sulesę vyšnių, 'bet 
užtat likusios butų sveikos, gra
žios ir kitos daržovės butų ma
žiau sugadintos, nes žvirbliai 
jutų tas kirmėles išnaikinę.

Nelabai senai vienas mano 
pažįstamas štai kų man papasa
kojo. Būdamas jaunas, gyve
no sodžiuje. Kadangi labai my
gdavęs paukščius, lad gaila bū

davo ir tų vadinamųjų vagilių 
žvirbliu.
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Camel yra
išbandytas ir užtikima$ 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganėdijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida
rydami tų garsų Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepejimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

Panašių cigaretų kaip Camels pasauly nėra, 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

1

Žiemos metu/ matydamas var
gšus žvirblelius pasiputusius, al
kanus, sušalusius, jisai vyres
niems nematant, kasdien išneš
davo jiems ant , stalo likusius 
trupinius arba ir grudų sau
jelę ir paberdavo žvirbliams 
sodnelyje. Tuo budu jisai pri
prato kasdien tą pat valandą 
ir laukdavo savo geradario. Ir 
taip tęsėsi visą žiemą.

Atėjo pavasaris. Visokią va
balų, kirminų metas. Nors 
žvirbliai jau nereikalavo gera
dario pagelbos, bet matyt, at
siminę sunkius žiemos laikus, 
jie nepamiršdavo los vietos, ku
rioje nekartą skanius pietus 
arba pusryčius turėdavę. Jie ir 
dabar kasdien čia lankydavosi.

O buvo tai ištikrųjų “amaro” 
metai. Visų kaimynų sodnai 
buvo kirminų graužto nugrauž
ti, medžių šakos buvo, grynos, 
nei vieno lapelio, o sodnelis, 
kuriame žiemą žvirbliai buvo 
lesinami, žaliavo kuopuikiau- 
siai, lyg, rodos, užburtas butų. 
Keno gi čia nuopelnas? Gi tų į 
pačių žvirblių-pilksermėgių, ku
riems nesigailėta buvo žiemą 
trupinėlių! Tai jie atsimokėjo 
už žiemos globą.

Taigi suglaudus visa tai į 
krūvą, matome, kad žvirblis pa
vasarį ir vasarą jokius žalos 
ūkininkui nepadaro.

Dabar pažvelkime kas daro
si toliau. Žvirblis vaikus už-! 
augino. Kirminai pradeda nyk
ti, o jam ir reikalo didelio nė
ra jų ieškoti, nes gali jau ir 
grūdais misti. Dabar lai jis iš
tikrųjų pasidaro tikras plėšikas.1 
Visą vasarą dirbęs, nori už tai 
užmokesnį gauti. <lia tai jis ir 
pradeda kanapes pyškinti. Bai-1 
dyklės čia jam niekai. Kaip sa-‘ 
kinu, jis jų visai nebijo. Norė-( 
damas apsaugoti kanapes nuo 
žvirblių, pasistenk nušauti va
nagą, jį iškelk ant pagaikščio 
viršuj kanapių nei vienas žvir
blis į tavo kanapes nepažvelgs, 
J r čia tau žalos žvirblis -mpa- 
darys. Jeigu miežius ir kilus 
pigesnius javus žvirbliai ir ap
niktų—tai kiek gi jų jie sules

miežio grūdeliai—žvirbliui ir 
gana. Ir tai jie tokius grudus 
renka tiktai nuo žemės, lai man 
rodos nereikėtų gailėtis, nesu
rinks jis, tai surinks mažiau 
naudingas paukštis arba ir vi
sai sunaikins.

Kad labiau jus įtikinus, kaip 
žvirbliai ūkini naudingi, paduo
siu dar /ieną atsitikimą:

Kada vakarų Europa tapo 
tirštai apgyventa, išpradžios 
olandai ir ispanai, paskui anglai 
ir prancūzai pradėjo naujų že
mių ieškoti. Prisikrovę įvairių 
prekių, ėmė vandenynais plau
kyti—vežioti iš Amerikos, Af
rikos, Australijos ir Indijos

KIMBALL
. Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po '

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

ekspertų 'tobulybes darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Del vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausi, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą j cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu durnų draugu, kokį žmogus yra kada nors 
turėjęs. Imk Camel!

įvairius dalykus, kurie tenai au
ga. Susitikdami su laukiniais 
žmonėmis jurininkai išviliodavo 
iš jų visa. Iš pradžios imdavo 
jie iš laukinių žmonių auksą, 
sidabrą, brangiuosius akmenis, 
duodami jiems mainais įvairius 
menkniekius iš stiklo, vario, ge
ležies ir 1.1. Apart tų brangių
jų metalų, šiltose šalyse auga 
ir visoki skanus vaisiai, niekeno 
neprižiūrimi, neišnaudojami. 
Užsinorėjo europiečiams ten ap
sigyventi ir išnaudoti visas tas 
Dievo gerybes. Todėl sumanė 
tenai apsigyventi.

Naujakuriai pradėjo žemę 
dirbti, įsitaisė ukius ir ėmė 
šeimininkauti kaip namie. Bet 
greit pamalė, kad nespėjus ja
vams sudygti, bematant juos 
kirminai ir sugraužia. Tada 
atėjo vienam lokių ūkininkų 
galvon parsigabenti iš Europos 
žvirblių, kadangi tenykščiai 
paukščiai, pripratę prie įvairių 
vaisių, nei ne manė kirminų les
ti. Jisai ir paprašė vieno kapi
tono, kuris tuomet plaukė Eu
ropon, kad jam atvežtų bent 
keliolika purų žvirblių.

Ir taip 1739 metais žvirbliai 
tapo nuvežti į Ameriką ir kitas 
pasaulio šalis, kur jie ir pradėjo 
šeimininkauti kaip namie, O ka
dangi žvirblis nėra lepus, tai 
greit priprato prie tenykščio 
klimato (oro) ir ėmė veistis, o 
Žmonas ■' Lv.+;i'vn
be jo ukiimikui stačiai negali
ma apseiti.

Sunkiausias žvirbliui laikas— 
tol žiema. Prisimindami jojo 
gerus pavasario ir vasaros dar
bus, pasigailėkite žiemą. Prisi
žiūrėkite, koks jis vargšas .'ne
laimingas šalčių, o ypač speigų 
metu. Jeigu ir nukrinta koks 
nors grūdelis, tuojau sniegas 
užpusto ir vargšui žvirbleliui 
prisieina kartais po kelias die
nas badauti, o kariais ir mirti. 
Taigi jeigu galit nuberti jam 
saujelę kitą grudų, tai negai
škit bent trupinių, kurie palie
ka ant stalo ar tai pusryčiams, 
ar tai pietaujant. Juk jie ir 
šiaip ir taip tankiausiai niekais 

nueina, sušluokit juos nuo sta
lo, paberkit žvirbliams, o pa
vasarį žvirblelis užtat jums šim
teriopai atsimokės.

Be to žvirblis dar gali būti 
naudingas ir pasmaguriauti. Jo 
mėsa yra gana skani, o kadangi 
visa, kas Dievo yra leista—tai 
žmogui, rudeniop arba pradžioj 
žiemos galima ir pietus iš jų 
pasidaryti, nes jeigu jau per
daug jų privistų, tai gal ir kir
minų nepakaktų.

Sugauti žvirblį yra ne leng
va, nes tai be galo gudrus pau
kštis. Jokiais siųstais, nei kil
pomis, jų ne sugausi.Norint 
sugauti jų daugiau, kad iš tik
rųjų butų pietus, geriausia štai 
kokiu budu:

Žvirbliai dažniausia nakvoja 
ant tvartų, todėl prievakary, 
kuomet dar nesutemę, reikia 
iš vidaus ant langelio, per kurį 
žvirbliai eina į savo guštas už
statyti bučių, kaip kad žuvims 
gaudyti. Įlėkti, jie lengvai įlėks, 
o išlėkti iš jo sunku ir tokiu 
budu galima kartais sugauti 
keliolika arba ir keliasdešimts 
tų gudruolių.

Kitas gi būdas dar toks: Įsi
žiūrėjus kur žvirbliai nakvoja, 
reikia parinkti tamsi naktis, 
nueiti su žiburiu (letarnia), į- 
statyti j statinę ir imti baidyti. 
Tuomet žvirbliai, matydami 
šviesą, lėks prie jos ir tūps sta
tinėm Priėjus uždengti ir turi 
kokį puskapį.

Man rodos, kad iš to, ką pa
sakiau, galėjote įsitikinti, jog 
nieku budu negalima žvirblių 
lizdų naikinti, priešingai, dar 
jiems padėti, juos saugoti. Pa
vasarį ir vasarą jie saugos nuo 
kirminų jūsų sodnus, daržus , 
rudenį dar ir skanų kepsnį iš 
jų turėsite. [“K-ias”] Pr nas.

Atėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.
Prasikaltimu priežastys

Aukos ir Atskaita
Lietuvos Nepriklausomybės 

vaikščiojimų.

Žmogus nušautas re- 
publikonu kliube

llarold Flynn, 35 m., 1309 
ilcox Avė., rastas nušautas 

\vardo republikonų kliube, 
52 \V. Madison St. Tas kliu* 
s esąs valstijos senatoriaus 

Vau Lcnt buveinė, šalę nušau
tojo įo paties revolveris su pen
kiom iššautom kulkom, .lis pats 
nušautas gi iš daug didesnio 
revolverio.

Kliubo* kambarius rasta bet
varkėje, stalus ir kėdės išvar
tytas, o sienas suvarstytas kul
kų. lai rodo, kad prieš nušau
siant l'ivnn kliube buvo dide-
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Šiandie visa Chięaga kalbi/ 
apie prasikaltimus. Visi laik
raščiai šaukia, kad Chicago už
plūdo “piktadarybių banga’’. 
Kunigai bažnyčiose nuolatos 
kalba apie nusidėjimus.

Bet kodėl įvyksta nusidėji
mai? Kame prasikaltimų prie
žastys? Kas gimdo krimina
listus? Ar kriminalistai atsi
randa savami, ar yra priežas
tys, kurios juos gimdo?

levas labai gražiai augina 
savo vaikus, atiduoda jiems vis
ką. leidžia juos į moksius, 
bet paaugo vaikai, žiūrėk ir 
atsidūrė kalėjime už piktadary
bes.
su

si. Du žmonės areštuota, bet 
ieškoma ir daugiau. Spėjama, 
kad tai buVo kivirėiai dėl mun- 
šaino.

Nuteisė narkotiku 
pardavinėtojus

kratiniame' teisme du nar-

(Iress ir John llarris, kurie tu
rėjo l.arzdaskutyklą prie On- 
tario SI. ir ten pardavinėjo nar
kotikus, tapo nuteisti dešim
čiai metų kalėjimai) kiekvienas. 
Jie nebuvo paprasti pardavėjai,, 
bet taip sakant “\vholesale” ir 
turėjo apie 20 pedliorių, kurie 
per juos pedliavojo narkotikus, 
ypač morfiną.

Apdegė

m., 2/11 
gasolinu

Game Andanzyk, 31 
lladdon Avė., išvaliusi 

dresę. pakabino ją

Prisiminkim, kad ir Iziebą 
Leopoldu. Milionierių vai- 

uni versiteto studentai, la
bai gabus vyrai, — ir štai pa
sirodė nuožmiais ir betiksliais 
žmogžudžiais. Kodėl taip atsi- 
ko ?

'l'ie visi keblus, bet visuome
nei svarbus klausimai bus gvil
denami Visuomenės Ilaibo Są
jungos “Open Forum“ ateinan
tį sekmadienį. 10:30 valandą 
ryte, Liet. Auditorijoj svetai
nėj.

'l'ie svarbus klausimai kas 
gimdo kriminalistus, bus gvil
denami iš dviejų pusių — ap
linkybių ir paveldėjimo. Kalbūs 
plačiai nagrinėję tuos klausi
mus inž. K. Augustinavičius 
ir Dr. A. J. Karalius. Paskui 
galės ir publika išreikšti savo 
nuomonę svarstomuoju klausi
mu.

Tai yra svarbus klausimai ir 
visi kviečiami atsilankyti, pa
siklausyti tų klausimų rišimo 

į ir išreikšti savo nuomonę. Be 
to tai bus paskutinis “Open 
Forum 
sai

Vilniaus Vadavimo Komite
tas, su pagelba daugelio kitų 
organizacijų, pereitą mėnesį 
buvo surengęs Lietuvos Nepri
klausomybės apvaikšiojimus 
keturiose kolonijose Town 
of Lake, Cicero, North Side ir 
Bridgeporte. Visuose šiuose 
apvaikščiojimuos(‘, vien pasi- 
dekuojant musų artistų pasiau
kojimui, buvo turtingi progra
mai. Taipjau buvo rengtos au
kos nedidelių lėšų padengimui 
ii Vilniaus lietuvių kovos ir 
darbuotės parėmimui. 1

Žemiau telpa atskaita aukų 
ir visų padarytų, rengiant šias 
iškilmes, išlaidų:

T0WN OF LAKE

Grabauskas, V. Mankus, J. Mn- 
tukaitis, A. Stepanauskas, A.

| Stepanauskienė, F. Pelkunas, 
ap. P. Bubonis, B. Namajuška, R.

» š., V. šliauteris, J. Vitauskis,
J. Mandravickas, J. Stanaitis,
F. Stankus, J. Vilis, Žilienė, 
B. Bules, Johnston, J. Augaitis,
J. Sakalauskas, J. Apokas, J.
čepukas, Lidikevičius, 
meckas, P. Pauliukonis 
50c.

Viso aukų ..... ....

Išlaidos

Programas ir spauda
Viso išlaidu ...............ę

BRIDGEPORT

po

$7O.3S

$10.00
10.50 

$20.50

$49.88

užsidegė ir Andanzyk ir 
sudus Julius, 15 m., labai

Atsiimkit laiškus iš Pašto

kui

šie laiškai yra atėję iš Eu« 
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei 
kia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

901
902
912
948

Asanskis Kastantas

prieš prasėdėsiant 
eilei paskaitų. —B.

Town oi lake

vi-

Davis Sąuare parko svetainė
se (14 ir Marshfield gat.) atei
nančią savJitę bus šie 
ir lietuviams įdomesni 
kimai: '

Nedėlioj — 
Am. dr-jos.

Lietuvių

lietuvių 
susirin-

Vėliava

nemokama kudi- 
v. p. p.; siuvimo 
litėms. Taipjau 

mokykla 
nori tapti pilie- 

Mokykla yra nemokama 
visiems — vyrams, 
ir merginoms; bus 
apie valdžią, anglų

939
950
910
955

Jurjoniene Barbora 
Kubilis Emilyo 
Mizera Petrus 
Poškus Antanas 
Titenenie Alena 
Badzuite Antanina 
Zowczaszeni Julia

kili klinika 1 
pamokos mergt 
prasidės vakarinė 
tiems, kurie 
čiais.
ir atdara 
moterims 
mokinama
kalbos, geografijos ir aritmeti
kos.

Utaminke — vakarinė mo
kykla (panedėlio ir utarninko 
vakarais).
mokykla, 6
liško Kliubo praktika.

Seredoj
Ketverge 

kams, 4 v. 
klinika.

Pėtnyčioj
ko Kliubo praktika; dainavimo 
mokykla.

Lietuvių dainavimo 
vai. Liet. Tteatra-

Vyčių.

ankdarbia
vai- 

vaikų

Liet. Teatrališ-

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

I Jetuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime Vasario 16 d., 
G. Frenčiaus svetainėje, auko
jo:

AA Joci kas $10.
J. Pačkoris, F. Vančkoris, J. 

Jacis, Ivoškis, K. Slankis, P. 
Stankienė, A. Dominaitis, K. 
Mateikis, V. Stulpinas 
zis, P. Petrauskas, 
nhiitis, Baltušienė, 
J. Adomaitis, K. 
Baniulis, J. Spirnis 
jauskas, L. Jakimauskis, J. Ju-’ 
ška, B. Lazauskas, L. Kuktils- 
kis, Stonis, D. Laustcris,

Kni-
Abro- 

M. švegza, 
Krinen, J. 
J. Mandzi-

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, vasario 24 d., 
aukojo:

“Birutės” Choras......... $25.00
A. Simonavičius ..............  $5.00
F. P. Bradchulis; J. Bacevi- 

čia — po $2.
P. žadeikis, Marcelė Zubavi- 

čienė, A. Daukša, J. Seleckis, 
t B. Saudargas, A. Gromaila, P. 
I Puodžiūnas, Vilniečių Draugas, 

Darbininkas, P. Gasiunas, St. 
Petkunas, J. Pulokas A. Ma
tulaitis, Vilniečių
Locaitis, A. M išeivi čia, 
kieno, M. Venckus, S. 
navičienė, P. Puskis, 
kauskis, V. Grėbis, J.
uis, J. J. Zlibin, A. Zlibin, M. 

iMatuliauskis, J. Biens, J. Stor- 
$56.40 kutis, J. Nadušauskis, P. Spo- 

• 1 -X »V V V • 1 • T T T •

Draugas, J. 
P. Moc- 
Semolė- 
K. Rac- 
Silasio-

Viso aukų .........
Išlaidos

M.

Salė
Spauda ir programas 13.00
Viso išlaidų ............... $28.00

Lieka .
CICERO

$15.00

$28.40

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime 'Cicero Lietuvių 
Li uosy bes svetainė j c, vasario 
19 d., aukojo:

S. A. Stankevičius $3.00. L. 
Lileikis, S. Lukoševiče, P. Yuk- 
nis, .1. (temdžius, P. Peika, .L 
Peikienė, Z. Drigotas, Geo Bal
tušis, A. Balseviče, J. Daneš li
nas, A. Vaitas, F. žadeikis, J. 
Šimkūnas, S. Kelia, J. Buividas, 
P. Baltuška, P. Šelvis, T. Bart
kus, V. Arlauskas, Leo Shveg- 
žda, A. Shvegždienė, A. Tuma- 
viče, K. Balčiūnas, J. Jankus, 
Ad. Gilys, K. Pocius, B. Tuma- 
viče, M. Pauga, J. Rudaitis, A. 
Ambrozaitis, O. Ambrozaitienė, 
A. Lalas, K. Baltus, F. Stanis- 
lovaitis — po $1.

Viso aukų ..........

Išlaidos

gis, P. Bružas, M. Vilis, V. Lin
kus, A. Jutėnas, Fr. Jutėnas, 
D. Garbinčius, A. Vaišvilienė, 
A. Kvederas, A. 'l\erijonas, K. 
Kasparanas, J. Jencius, A. Kra- 
ncius, A. Kinderis, J. šauklys, 
J. Glinskis, P. Mileris, A. Vait
kevičius — po $1.

Viso aukų surinkta .. $114,28 
Išlaidos rengimo apvaikščioji- 

Lietuvių Auditorijoj (talp
iu bėgančios K-to išlaidos) 
padengtos iš įžangos.

Sutrauka.

m o 
jau 
bus

Liko įvairiose'kolonijose ren
giant Lietuvos Nepriklausomy
bės apvaikščioj imtis:

Bridgeporte
North
Cicero
Tovvn

Viso

Side

of I >ake

$114.28
49.88
32.50

. 28.40

...........?.......... $225.06. 
aukų, $200 jau tapo 
Vilniaus Lietuvių Ko
to komiteto pirminin-

$57.00

Salė ......... ,................ $15.00
Programas ir spauda ... $9.50
Viso išlaidų ............... $24.50

Iš šių 
pasiųsta 
m i tetų i, 
ko Dr. D. Alseikos vardu. Pa
siųsta per Naujienas (kvitos 
No. 923), su persiuntimu susi
darė $206. Likę $19.06 bus 
pasiųsti Vilniun, kada susida
rys didesnė sumą pinigų. \

(Seka ant 7-to pusi.)

Lieka $32.50

NORTH SIDE

PRANEŠIMAS

dzūkas, “tai 
sau už pa- 

Aš atsinešiu 
su bile vie-

POŽĖLA RISIS SU IVAN 
LINOVU

Kibsiu j abu,“ — sako Bance- 
vičhi».

Eina derybos dėl ristynių Po
žėlos su Ivan Linovu. Bistynes 
nori surengti aimijos kapito
nas, kurio priežiūroj yra First 
Begiment Armory. Požėla, kaip 
žinia, yra to regimento instruk
torius.

“Jeigu Sarpalius nori pagul
dyti mane į pusantros valandos 
du kartu,“ sako 
tegul jis atsiveda 
gelbininką Šimkų, 
pinigus ir risiuosi 
nu.“

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime Humboldt Mac- 
vabee Temple svetainėje, vasa
rio 21 d., aukojo:

A. Maskell, 
po $2.

J. Čepaitis, 
Jurgelionis, 
Kubilius, B. Makevičius, J. Gu 
dėtis, J. Kriįiunas, M. Adomai
tis,/A. Svirusis 
V. Skimietis, 
P. Umbražiunas 
Vilimas, J. Kūčias 
akas, J. Kriaučiūnas, V. Martin- 
kus, K. švegeris, M. Matelis, E. 
Prusis, M. Jankus, J. Zinkevi
čius, N. Dubauskas, G. Gabris, 
J. Butautis, L. Strumskis, J. 
Ginaitis, J. Kijauskas, C. Kai- 
ris, J. Kuprevičienė, J. šveger, 
F. I^eon, J. Klovas, A. Petrulis 
- po $1.

J. Badišauskas, J. černaus- 
kienė M. Alekna, K. Rugis, A.

SULPHUR IŠDAILINA
RAUKŠLĖTĄ VEIDĄ

P. Kvedaras,
S. Jakubauskas,

P. žilius, M.
J. Bardan-

Bile kokis suplei- 
šėjimas odos, net ir 
didžiausi 
gali būt 
šalinami 
Montho 
taip pareiškė žymus 
odos specialistas, 
nes yra ligų perų 
naikintojas, 
šulphur 
mas tuojau suteikia 

palengvinimų nuo odos nemalonumų, 
džiovina ir gydo niipuškimus ir pa
lieka odų švarių ii' dailių.

Jis visuomet prašalina skaudėji
mus be jokio laukimo. Jus galit gau
ti slovikėlį Bowic8 Mentho aroa 
Sulphur bile geroje aptiekoje.
Pabandykit Mentho-Sulphur, pama

tysit kų tas reikš dol jūsų. Atsiųs
kite dėl jo kuponų. Iškirpkite tuojau.

P. Paulfukonis

J. Janušonis,
K. Navickas, A.

niežėjimai 
greit pra- 

vartojant
Sulphur,

specialistas,
Šitas 

prirengi-

Whitehall T“ 
5#H Madison ____
New York, N. Y. 
Dept. N 1140 B

Atsiųskite man dykai eampel| Mentho- 
Sulphur.

l’hnrmncal Co. lAvL-ai 
n Avenue IzyiAUl

Išbandymui

Susikirtimas Bancevičiaus su 
Sarpalium arba Šimkum 
subatoj, kovo 13 d., apie 
vak. Universal Atletų 
(811 \V. 33 St.) — X.

įvyks
8 vai.
Kliube

JULIUS VVELICKA
Namų Budavojimo Kontrak- 

torius. 
Namų 
meldžiu 

6634

Persikėlė į kitą vietą, 
budavojimo reikalais 
kreiptis

So. Maplowood Avė.
Tel. Bepublic 3769

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

■w

< ■ ■ 'i d

■

4 •.». • *

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generalh 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijom 
vedėjas ir palydovas. Jis. 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais; 
padaro reikalingas popie-| 
ras, parduoda laivakortes iri 
gelžkelio tikietus ir suteikia, 
patarimus visuose kelionės! 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liue
sas,* aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

WABASH GELZKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. J čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.: Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti ęhicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. -Į Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELZKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams j Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO 1 O /L 
KLAIPĖDON IR ATGAL <Į) lOv

BUKIT PRISIRENGĘ

į Naujienas.

NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iŠ kitu miestų
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Goodman teatras

daugiau 5(M) kar

The Love City

Louie the 14th

Accused

Smulkmenos
muz

Lawful

Castles in the

The Haunted

J. F. BADŽIUS

sven

DAINOS
Pastabos

spiritualizmą,

padainuok
Kazimierui Naujikui padainuok dai

Juozui Ožuoliui

Garsinkites Naujienose

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

55421
5470
5463 

12074 
24330

5481- 
12082 
21186 
21187

5479 
22626 
22629 
22634 
22635 
22639 
55426

5491

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

i molu!

Kazimierui čėpskiui 
Jonui Zaromskiui 
Jievai Pieterienei

Jei nori turėt 
nuolatinj draugę - 
Skaityk Naujienas.

10 V.tA_ . DWT YOU TELL 
KGSZ. IkJANT C3V.O

SQR/\'eA3’EA2. tAkAL *? >

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

mo-
porą

Pats 
yra 

gra- 
prie 
sce-

Petronelei Mišęikaitei 
Juozui Norkūnui 
Jurgiui šliteriui 
■Onai Jackienei 
Justinai Vaitekicnei 
Onai Zulonaitei 
Kazimierui Petraičiui 
•Vincentui žebeliui 
Jonui Bružui 
■Vladui Labeikiui

Jonui .Matuzui 
Jadgyvai Mižutavičaitei 
•Antanui Jonušaičiui 
■Elenai Sutkuvienei 
■Elžbietai Katkienei 
■Antoninai Gulbinienei 
-Domicėlei Venckienei

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

.6008 
12097 
21195 
22410—Julij ai Kazenienei 
12099 
24332 
12098
6014—Julijonai Dantytei 
6033
6027—Julijonai Petkunienei 

24706
6030—Dominikai Žukui 
6031 
6034

21196

/ PAT OLb <

Likt vtoAU 
Ofc- Ak OLO

< BACILOS/
\ voc ! /

Sergėkite savo 
sveikatai.
reet

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Pigiausis Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patarnauju geriau 
ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystSs.

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

Studebaker teatre tuo pačiu 
laiku koncertuos pianistai 
Bauer ir Gabrilowitsch (dviem 
pianais).

Elžbietai, jjalubtatei 
Marijonai Kuraitei 
Juozui Maciejauskui 
Kazimierui Norvilui 
•Jonui Patackui 
■Mariutei Marmakytei 
Marijonai Keturienei 
Boleslovui Ragalskiui 
Filiminai Masickienei 
Jonui Reivituų 
■Marijonai Bartkienei 
Onai Meliauskienei 
■Mortai Navickienei 
Petronėlei Šlajienei 
-Rozalijai Kasputienei 
Onai Talžiunienei 
-Antanui Kanapeckui 
-Monikai Tamašauskie 
nei 
-Rupertui Daukšai 
-Jokimui Dili jonui

orkestro penktme- 
rengiamaš 

Meldažio svet. Pro-

gros Liet.
Jaunu Lietuvių 

Bet 
orkestras 

koncertą paminėji- 
metų Orkestro gy-

LOOk — COM^S D\U_V »
-UE S BVEkl CA/V52. TO VF 
CO'Q\_V>'KJT PtV-SUMAL bAA&fVVVk 
TO PteJZ. NMMD AJ3OUT x
\ to A y

Dabar Princess teatre duoda 
savo perstatymus didžiausias 
pasaulio magikas Iloudini.

.lis yra pasižymėjęs netik sa
vo nepaprastomis magiškomis 
štukomis, bet, daugiausia, iš- 
sinarpliojimais iš visokiausių 
kilpų, visokiausių retežių.

“Valdovo Su
pami liejimui 20 
darbuotės gerb. 
ar ištikrųjų ga- 
artistus? Juk 

geriausi

Apollo — 
komedija.

Adelphi -
ceny”.

Olympic -
Air”.

Playhouse
House” — paskutinės 2 savai

Birutei, jos nariams 
P. Sarpaliui, daini-

Princess teatre, sekmadieny, 
3:30 v. p. p. koncertuos smui
kininkas Max Pallikoff.

12091
12090—Juozapai žukauskytei
5493 Andriui Bikmonui
5488—Daratai Mundričiai
5492—Aleksandrai šilinskaitei
5496

22643
22648
22649
55430
55431
55432
55434
55436

905

Anglų teatruose 'pastaruoju 
laiku įvyko didelių permainų— 
daugely teatrų statoma visai 
naujus veikalus.

Dabar vidurmiesčio teatruo
se (gyvųjų) eina:

Great Northern — “The 
Studen^ Prince”, graži muzika- 
lė komedija, susilaukusi nepa
prasto pasisekimo, vien Chica
go j vaidinta

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų :

Jaunuoliu Orkestro 
šventė

žino, kad Houdi- 
kląstą ir išduos

Atsiprašome aukotojų, jei 
kurių pavardės neteisingai už
rašytos, ar visai išleistos, to 
labai sunku išvengti renkant 
aukas tokiuose dideliuose ap- 
vaikščioj imuose.

AČIŪ

“Ęveryman”.
Kempy”, kome

k
/ 1 -AVI

GAVĘ ME 
TAE CMOICE

Harris — “They knew what 
they wantend.”

Cort — “Pigs”.
Goodman
Central

Naujieny Pinigui Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį pavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: ...

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
lų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia 
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva?
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 truputj mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky-

Woods teatre dabar rodomas 
yra krutumuose paveiksluose 
didelis veikalas “Ben Hur”.

pasiliuosuoti nuo oku 
nusikratyti svetimo jun 
prisijungti prie savo te 
— vienos

95895-
22656
22659-
22663-
22667
22668
55442
55443—Jonui Matulevičiui
55444—Agnieškai Rupainaitei
55446 —Pranciškai Saldukienei 
55447—Veronikai Paliulionienei 
55448—Elžbietai Galkontiepei 
95893—Barborai Norvaišienei

6007—Onai Baltrušienei
6004—Rozalijai Beinoravičic-

nei
Jonui Stasiulioniui 
Rozalijai Vežyfei 
Barborai Barsevičienei DR. B. M. ROSS

Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, 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 geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
galbos 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.
Parodymas Dr. Ross 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. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
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.

Phone Boųlevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th St
Netoli Ashland Avė.

Iloudini taipjau yra pagarsė
jęs demaskavimu visokių spi- 
ritualistų* Jis parodo; kad vi
sokios “dvasios”, kurias spirl- 
tualistai neva prišaukia, yra 
tik žmonių prigaudinėjimas. Jis 
duoda desetkus tūkstančių do
lerių tam spiritualistui, kuris 

dalyvaus Jaunuolių or- 1 parodys tikrą dvasią, t. y. tokį

UjtLu . B1LLT VAOuJ'b 'ŠOU COME 
ODT ? - ŲCA.S KAAVtTlA STUJu > 
k VJAKAT YOU TO V5E. f

Leonorai Urbutienei 
Julijonui Skeberdžiui 
Uršulei Nastarienei 
Liudai Gabrilavičaitei 

22682 -Boliui Einoriui 
55453—Vladui Reivitui 
21510—Advardui Mukui

ir visai lietuvių 
kuri ikišiol nuo- 
Vilniaus Vadavi- 
darbuotę. Pasiti-

Kaip tik išgirdo, kad “Biru
tė” rengia muzikalų komediją 
“Surprise Party”, kovo 21 die
ną, Goodman teatre, tai daug 
kas prie manęs kreipėsi su 
klausimu, kur yra Goodman 
teatras.

Pranešu tiems, kurie nežino 
Goodman teatro, kpd Good
man teatras yra vigai naujas, 
ir taip gražiai įrengtus, kad 
užsimoka vien tik tą teatruką 
pamatyti iš vidaus. Didelė, 
graži scena, plačios ruimingos 
sėdynės, gražiai išpuoštas. 
Goodman teatras randasi Grant 
parke, prie East Monroe St., 
tik vienas blokas į rytus nuo 
Michigan avė. Galit visi vykti 
be baimės, • teatrą atrasite toj 
vietoj kaip yra nurodyta.

Tik galiu pasakyti, kad dar 
pirmas toks vaidinimus tarp 
Chicagos lietuvių įvyks, 
veikalas “Surprise Party” 
labai juokingas, turi daug 
žiu dainų, bus vaidinama 
didelio orkestro ir gražių 
nos papuošimų. Atsilankiusiej 
tikrai daug nauju pamatys. P

tės. Šiame veikale vaidina 
vienas lietuvis, Walloce Stark 

Jonas Mincevičius.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boųlevard 7589

vo vartojama prieš 
Jaunuolių orkestrui, 
buvo susikūrę net 
rai, kada pamatė, 
liams taip sekasi, 
munistai pradėjo 
panašius orkestrus 
nuolių orkestras yra tas aksti
nas, kuris akstiną ir kitus toj 
sfyty veikti.

Dabar Jaunuoliams pradeda 
užjausti, juos suprasti, kaskart 
vis (langiaus randasi pritarėjų. 
Net ir kritikai prielankiai atsi
liepia apie Jaunuolių orkestrą. 
Draugystes vis tankiau pradėjo 
kviesti į savo vakarus Jaunuo
lių orkestrą, štai kovo 21 d. 
Jaunuolių orkestras 
Auditorijoj 
Tautiško ' Kliubo vakare 
pirm to Jaunuolių 
turės savo 
mui penkių 
vavimo.

Jaunuolių 
tinis koncertas yra 
kovo 13 d 
grame 
kestras, solistai, Aldona Gru
šaitė ir Mikas Petruševičius, 
smuikininkai; broliai Meldažiai

The Dove”.
v Giri”, muzi

Vilniaus Vadavimo Komite 
tas taria savo nuoširdų ačiū vi 
siems aukojusiems Vilniaus rei 
kalama, taipjau ir visiems 
lankiusiems į šiuos 8 metų 
tu vos Nepriklausomybės 
kaktuvių apvaikščiojimus, 
prisidėjusiems darbu prie 
apvaikščiojmų surengimų.

Taipjau tariame nuoširdų 
ačiū visirtns artistams, kurių 
malonus dalyvavimas vien ir 
padarė galimu suruošti tokius 
iškilming-us ir gražius apvaikš
čiojimus:

Birutės CiiOiui ir jo vedė
jams P. Sapaliui ir A. VanV 
gaičiui, dainininkėms Onai 
Biežienei, S. Krasauckienei, V. 
Bigeliutei, M. Jocaitei, V. Vol- 
teraitei, šokėjai V. Sullivan, 
Jaunuolių Orkestrui ir jo vedė
jui p. Grušui, puošusiems iškil-

Auditorijoj, Bridge-

“The Miracle” susilaukė to
kio pasisekimo, kad tas didelis 
veikalas pasiliko Chicagoj dar 
kelioms savaitėms ■.— ikį ba
landžio 10 cį-

dvasios prajovę, kurio jis, IIou- 
dini, negalėtų padaryti papras
tu budu. Bet ikišiol dar neat- 

nors 
desetkus 

tūkstančių laimėti, bet jis vi
sus juos sugavo klastuojant.

Kokius triksuš' špiritualistai 
vartoja, jis parodo savo sean
suose, - nę tamsoj, kaip kad 
spiritualistai daro, bet pilnoj 
šviesoj, kad kiekvienas galėtų 
tuos triksus matyti.

iloudini padėjo $10,000 ir 
pas Chicagos mayorą Dever 
tam Chicagos spiritualistui, ku
ris parodys tikrą dvasią. Iki 
šiol neatsiliepė nė vienas spiri- 
tualistas, nes 
ni sugaus jų 
jų prigayystę. 
, Kas tiki į
atsilanko į šiuos Iloudini sean
sus, pamatys, kaip jų mediumai 
juos prigaudinėja.

Bet ir kiekvienam verta į 
Iloudini seansus nueiti.

PuriTan 
Malt

Selwyn ■
melodrama

Illinois -
muzikėlė komedija

Black stone —
La Šalie — “ 

kalė komedija.
Studebaker -

Brieux veikalas
Princess — magikas Houdi

Kovo 7 d. Schooi Hali svetai
nėj buvo vaidinamas “Kum? 
čių Rojus”. Veikalas gal ir ge
ras, bet kas iš to, jei ^artistai 
savo rolių nemokėjo ir vaidiio 
tik iš sufleriaus, kurį galima 
buvo girdėti vidury salės. Taip 
vaidinant jokio nudavimo irgi 
negalėjo būti. — A. Gudas.

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:?0 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždary:.'. į Nedėliomis.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo IIksh kraujo, Odos, Rečiai, 
Venerinės ir Chroniikas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Abhiand Avė.

Viršui br.nko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

Kovo 13 d. š. m. sueina ly
giai Įlenki metai nuo susikūri
mo Chicagoj Jaunuolių oikest- 
ro, kurį suorganizavo kovo 

13 d., 1921 metais, muzikantas 
Juozas L. Grušas. Jaunuolių 
orkestras, galima sakyti, yra 
viena tų organizacijų, kuri pas
katino netik Chicagos lietuvių 
vaikus griebtis muzikalių įstru- 
mentų, bet ir visoj Amerikoj 
pradėjo vartoti instrumentus 
daug didesnėj skalėj, negu bu- 

pasi rodant 
Chicagoj 

trys orkest- 
kad Jaunuo- 

net ir ko- 
organizuot 

. Taigi Jau-

mes Liet, 
porte;

Jauną j ai 
ir vedėjui 
ninkei Genovaitei Sidiškaitei ir 
šokėjai Stefanijai Druktenaitei, 
puošiusierns Town ol‘ I^ike ap- 
vaikščiojimą;

Jaunuolių Orkestrui ir jo ve
dėjui J. Grušui ir visiems Or
kestro solistams, k. a. M. Pet
ruševičiui, A. Grušaitei ir k., 
suruošusiems Cicero iškilmes;

Pirmyn Mišram Chorui, Bi
jūnėlio Chdrui ir jų vedėjui P. 
Sairpaliui, dainininkui J. Čepai
čiui, smuikininkui V. Galskiui 
puošusiems North Sidės ap- 
vaikščiojimą ir jo rengėjams 
North Sidės Draugijų Sąryšiui 
•—visiems čia išvardytiems ir 
neišvardytiems reiškiame savo 
giliausią padėką.

Tariame ačiū kalbėtojams u 
musų gerb. konsului P. Žadei
kių! už jo turiniuingas prakal
bas visuose šiuose apvaikščioji- 
muose.

Dėkuojame 
visuomenei, 
širdžiai rėme 
mo Komiteto 
kimo, kad visuomenė ir toliaus 
mus rems, o mes iš savo pusės 
stengsimės visomis savo išga
lėmis teikti materialinę ir mo
ralę pagalbą Vilniaus lietu
viams, 
galėtų 
pantų, 
go ir 
vynės — vienos, kmvos ir ne
priklausomos Lietuvos?

Vilniaus Vadavimo K-tas.
S. Kodis, pirm., 
M. Vaidyla, sekr., 
K. Baronas, ižd.

tokia pat energija dirbtų ir 
toliau, kad su laiku susilauktu
me tobulesnio teatro. Kad arti
stams tankiai nepasisekdavo, 
tai jau čia daugiau kaltės bu
vo paties J. Vaičkaus, kad jis 
jų niekad tinkamai neprirengė 
ir net nedavė laiko prisirengti, 
ant greitųjų, be jokio rengimo
si, statydamas vieną veikalą 

[paskui kitą, ir tai tankiai to
kiuos veikalus, kurie scenai vi
sai netinka.

—A. Mažiukas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
' KOPERACIJOS BANKO

Reporteris kritikuoja 
kaus Teatro artistus, dalyvavu 
sius pastatym 
nūsvaidinto 
metų scenos 

kuogivičiausiaj Vaičkaus. Bet 
Įima kaltinti 
yra veikalų, kurių 
artistai tinkamai suvaidinti ne
gali. Prie tokių veikalų pri
klauso ir “Valdovo Simus” su 
ilgomis ir nuobodžiomis dekla
macijomis, laike kurių kiti ar
tistai neturi ką veikti ir turi 
tik nuobodžiai žiopsot. Galima 
tik pakaltint patį režisierių, 
kad jis tokį netinkamą scenai 
veikalą pasirinko. Pagalios, 
kaip gali artistai tinkamai pri
sirengti, jei jiems teko 
kintis veikalą tik kokią 
savaičių ?

Mano nuomone, artistų 
ti negalima; jie energingai it 
su pasišventimu dirba lietuvių 
teatrui ir aš linkėčiau, kad jie

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geria u šiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Chicngo, (II.

dainininkai, Eugenija Grušaitė sirado tokio spiritualisto 
ir Helena Sadauskaitė, pianis- i(liU|gelis bandė tuos 
tės. Pranė Mažeikaitė šokėja, 
Edys Grušas, \ylophonistas. 
Bus solo, duetų, kvartetų ir tt. 
įžanga tik 50c. ypatai. Po kon
certo grieš Grušo orkestras šo
kiams.

\risi bukite subatoj Jaunuo
lių orkestro penkmetinėj 
tėj. —K. ir R.
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Pranešimai JIESKO DARBO REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Ar nori būti nariu Chicaju-s 

Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. 1 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 pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmainos ir čielos drau- 

yra čar- 
Draii- 

kliubams 
Chicag< >s 

sąlygas 
kreiptis 

Draug.jos 
Mickevičius, 

Iri Bmilovard

J IEŠKAU darbo už piiTna- 
rankį bekerį. Moku visokią duo
na kepti.

M. ALMANAS
3660 So. \Vestern Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
PASTATOM anglis Southern Illi

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

VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA ^vyrų ir moterų 
dėl pardavinėjimo augštos 
klesos sub-division žemę. 
Vietos . turime pilnam arba 
dalinam laikui. Suteiksime 
pilnų koperacijų.
SHEKLETON BROTHERS 

1508 N. Crawford Avė.

Tikras Sutaupomas
dau- 
vlso-

TURIU atiduoti parinktą biznioPARSIDUODA bučernė ir groscr-
nė, viena geriausių vietų šitoj apie- lotą prie sekcijos linijos, reikia tik- 
linkOj. Biznis gerai eina. Kas no- 
rit greitu laiku pasidaryt pinigų, 
nepraleiskit šios vietos. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

1967 Cnnalport Avė.
Phone Roosevelt 4395

tai $800 cash.
NAUJIENOS, Box 702

AUKSO KASYKLA

PARSIDUODA restauracija ir 
lunch ruimis. Gera vieta, priešais 
šokių salės. Pigiai. 1252 Archer 
Avė.

KAS turite Brighton Parkuo
se dviejų pagyvenimų namų 
mainymui ant bungalovv pir
mos k lesus, bungalovv randasi 
62-ros netoli Kedzie. Atsišauki
te M. & K., 3151 S. Halsted St.

gystė.s bei kliubai, kurie 
teriuoti kaipo pašelpiniai. 
gystėms ir pašelpinianis 
yra- proga prisidėti prie 1 
Lietuvių Draugijos—apie
l*risidėjhno malonėkite 
p. ie C.hicagos Lietuvių 
pirmininko — Julius 
3210 S. Halsted St.. 
9663.

Pavieniai nariai 
lerįs norinti įstoti 
galite paduoti prasimą 
virno Draugijos nario a 
i tnkumo 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 Knygvnr.s 3210 S. Halsled 
Street. 4 j

PIRKIT PLLMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI!’ 35% 

Mes varduodami) visiems olselio 
kainomis

Levinthal Pluinhing Supph to.. 
1637 Wcsl DiVision St. 

netoli Marshfield

.................. . —

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

rai ir m<>- 
šilų Draugiją!

prie bilc
BAGDONAS BROS.

moving: ekpressing & coal 
PIANO MOVING EX1‘ERTS 

Long distance handling .
Turime daug metų patyrimą.

32*8 So. Halsted St.
Tel. res. V(.s 3408—Blvd. 76*7 office

REIKALINGA moleris ar mergina 
dirbti namų darbą. Su guoliu ar be 
guolio. Maža šeimyna, nereikia skalb
ti. Pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
DRV GOODS STORE 
3356 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 2781

Jus galit sutaupyti $200 ar 
giau čionai ant vartotų karų 
kių rūšių ir tuo pačiu laiku jsigyli. 
atsakantį ir populiarų karą labui 
lengvais išmokėjimais, įskaitant su
degimą, pavogimą apdraudą.

Kiekvienas karas žvilgu ir švarus, 
taip kaip naujas, naujausių mode
lių PRIE KIEKVIENO SUTEIKIA
ME NAUJO KARO GARANTIJĄ.

Pasižiūrėkit j .šilą surašą. Mes 
parinkome lik|ai keletą iš musų 
šlako 60 augšlos rųšies vartotų ka
rų, kad pamatytumėt kokius mes 
užlaikome karus pas save. Atsimin
kite, kad jus galite uždirbti tikrus 
pinigus ir tuo pačiu laiku nusipirk
ti iš atsaknnčįps kompanijos mies
te Chicagos.

SALDAINIŲ, cigarų, cigaretų, ice 
cream parloras, rendos $50 j mėne
sį, įskaitant 4 gyvenimui kambarius, 
ilgas lysas, didelis’ bargenas. 2815 
Wcst 38th Stieet.

PARSIDUODA Pool Room ir 
Lunch 
duosiu 
laisnį. 
garda.
langą. 2100 W. 24th St.

Room. Geras biznis; par- 
pigiai, nes pražudžiau 

Lietuvių apgyventa apy- 
Klausti iš užpakalio per

NAMAI-ZEME

JEIGU NORITE TURĖTI
REIKIA jau.TJs merginos, veiter- 

kos. Nemokančią išmokinsiu. 1654 N. 
Robey St., Tel. Ifermitage 3737. /

Garfield Park L. 
pini.** Kliuhaa laiky- 
linkimą, > 
14 d., 192G 
nėję, 3720 
valandą po 
silankvti.

V. ir M. Pašei- 
mėnesinį susi- 

Kovo (March) 
m., John Engds svetai- 
W. Harrison St.. t-mą 

pietų. Malonėsite visi ai-

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

REIKIA Real Estate s<'.lc:;molerų 
dėl geriausio pasiūlymo mieste, 
\Vesl Side, .dalinam arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

•tiri t W. 26 St.

— Valdybų

Bridgeporto L. Politikes ir Paše!- 
F<»s Kliubo mėneJirs susidnkimas 
įvyks sekmadienį, Kovo 14 d., piimą 
\al. po pietų. Chicagjs l/et. Audi- 
toi’joj, 3133 Se. Halsted St.

— Raštininkas

Palaimintos Lietuves Draugystė* 
mėnesinis susirinkimas atsibus Kovo 
mėnesį, 14 d., 1926 m., Lithuaniari 
Auditorium svetainėje, 1-mą valandą 
po pietų, 3131 So. Halsted St. Kvie
čiame draugus kuoneskaitlingiausiai 
ant susirinkimo atsibūti. Kviečia

A. Margevičius, Rašt.

esate kviečiami ant sekančiu 
rinkimo, kuris įvyks Kovo 13 
1926 m., 7:30 vai. vak., 3133 
Halsted St., Chicago, III.

j. Balčiūnas, Pirm.
A. Yokuba'tis, Nut.

nariai

dieną, 
South

Rast.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė- I 
nesinis susirinkimas atsibus šešta d te- 
nyj, Kovo 13 <1., 1926 m., 8 vai. va
kare, Auditorium svetainėje, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai, malo
nėsite visi laiku pribūti, nes turime 
daugelį reikalų dėl aptarimo.

— K. j. Demereckis, Rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimą^ atsi
bus Nedėlioj, Kovo 14 d., Zwenzek 
Polek svetainėje, 1315 N. Ashland 
Avė., 2 vai. po pietų. Draugai, ma
lonėkite atsilankyti ir užsimokėti sa
vi^ mėnesines duokles.. Taipgi šiame 
susirinkime turėsime priimti i Drau
giją virš 40 naujų narių.

— X. Saikus, Rašt.
Lietuvos* Dukterų Draugystės susi

rinkimas atsibus Kovo 14 dieną, pir
mą valandą po pietų, paprastoj sve
tainėj, Mark White S<|uare. Visos 
draugės malonėkite būti ant susirin
kimo, nes bus daug svarbių reikalų.

— L. S’., Rašt.

ge-Jeigu norite, kad jums hutų 
tai jus visuomet 
firmos American 

Fuel Oil Gas Corporation.
šita korporacija labai gerai pa

tarnauja savo kostumeriams (’hi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Paš .ūkite telefonu LAF.A YETTE 
9780 -- 8700.

rai patarnauta, 
kreipkitės prie

American Fuel Oil M 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

Tel. Yards 7282
BK I DGKPORT PA I NTtNG 

& HD,W. CO.
Malevojam ir popieruojam. i 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYST6
Jūsų slogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apiellnkėj. įstaiga 34 metų senumo, 

slogų den- 
Tik patyrę 

samdomi. I. J.
3411-13 Ogden 

I asvndale 0114.

Į Didžiausia it geriausia 
i gimo įstaiga Chicagoj. 
j unijos darbininkai 

Dunne .Roofing «C<) 
Avė. Phone

Lafayette 5153-6138

RUBIN BROS.
NAMU STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKALINGA senyva moleris 
vyras prie padai) ijimo dviejų 
mažų vaikų. Kreipkitės. 1516 
Pamina St. 2 lubos užpakalis.

nereikia dirbti 
Halsled Si.

ar 
ne-

•1169 So.

Dodge Roadstcr kaip modelis 
Ilaynes Sport 1023 
Chrysler 6 Touring 
Cadillac 57 Roadstcr
Dodge Coupe.s 1923 ir 1921 
lludson Coach 1921
Maxwcll Club Sodan 1925
Iz-alher uphol. Rali lajerai
Maxwvll Sodan 1925. Dtico užbai

gimo, balloon tajerai
Chrysler '4 Coach 1926 

Marmon 31 Touring 
Parkard 6 coupe 1923

Studebuker Touring 1921
Dodge Touiim' 1924
Chrysler 6 Coupe 1925
Nash touring. 1921, dengias, pilnai 

nrlfongtas,
Esscx I Coach 1921
Ford C.oune 1921
Chrysler Roadster 1925

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Keturių pagyvenimų mūrinis na

mas dėl mainų. Atsišaukite kas tu
rite buČernę; namas gerame stovyje, 

j “Al condition”. Prekė $11^000, ran
dasi ant Bridgeporto; nedaro skirtu- 

, mo kur bučernė randasi.
2-ji) šeimynų naujas namas po 5 

j kainb. ant cementinio fundamento ir 
I pamūryto <lol augšto beizmento, pui- 
į kiai įrengtas, graži išžiūra iš lauko, 
i Randasi Brighton Parke, į mainus 
įkas turite buČernę ar grosernę atsi
šaukite: Michiulis, 3151 S. Halsted St.

PARDAVIMUI labai gražus 2 ap- 
artmentų namui lotus, du blokai nuo 
elevatorio, $400 casb, galit pradėt 
veikt. NAUJIENOS, Box 703.

PARDUOSIU savo du po 30 pėdų 
lotus pačiame vidury Harvey, III. už 
$380. Dalį įmokėti. NAUJIENOS, 
Bos 697.

JANITORKŲ, naktinis darbas, $70 
mėnesiui. Indų plovėjų. $15 į savai
tę. Prie baltinių merginų. $55 į mė
nesį. Chamber maids. $65 į mėnesį. 
Į dirbtuvę merginų, $17 j savaitę.

Kreipkitės
ATLAS EMPLO.YMENT AGENCY 

6300 So/ Halsted St.

REIKIA moterų pardavinėto
jų kurios kalba lietuviškai ir 
moka siūti rankomis; turi būt 
patyrusios prie mastinių tavorų. 
Taipgi vieną ekstrą pardavinė
toją, po 7:30 vak. •

1912 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
guzikų siuvėjų ir egzaminerkų 
prie vyrų virštutinių kautų.

Atsišaukite
MONAKCH OUTFITTERS 

1809 So. State St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Burnstine Motor Sales
Chicagos didžiausi Chrysler 

pardavėjai ‘
“TAI PADARE PATARNAVIMAS“
Michigan Avė. prie 25th St.

Atdara vakarais ir nedėlioj

PAKDAVIM UI per savinin
ką didelis lotas, geroje apie- 
linkėje, #era transpirtacija, ųc- 
toli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698

PARDAVIMUI
TURIU pardiųlti tuojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos

' PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb.
: bungalovv, garu šildoma, kieto med- 
I žio iSbaiKti*, 30 pėdų lotas. $3.000
1 įnešti, o likusius $50.00 j mėnesi.
I Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

PARDUOSIU 15 ruimų hotelį ar-t 
l>a mainysiu j kendžių štorą. 206 
1*\ 23 St.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locnų namą, 

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

BLOCII REALTY CO.
No. 2 S. IPth Phone Msyvvood 2704

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas 5-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas. Porčiai ap
dengti, bungalow stogas. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas 
ant antru lubu, 1613 So. 49th 
Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA dviejų augš- 
čiu mūrinis namas. Moderniškas 
2-5 kambarių. Arti parko, bula- 
varo ir mokyklų. Parduosiu pi
giai. 5526 So. Fairfield Avenue, 
2-ras augštas.

PARSIDUODA naujas muro na
mas, Štymu apšildomas, 4156 Archer 
ir Richmond, žiemių vakarų kampas. 
Viskas vėliausios mados sutaisyta, 
štorai, flatai ir ofisai jr garažius, 
dvieju aukštų, gražio biznio apielin- 
kė. Matykite savininką, antros lubos, 
Užpakalyj.

PAIIDAVIMUI išmokėjimais, prie 
cementinio kelio ir gatvekarių li
nijos, gera vieta Bile kokiam biz
niui. Atsišaukite.

1011 W. 26 St.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų namą į gerą lotų. Chas. Šauk
ly, 7124 S. Ročkwell St. •

VYRAI, kas ką turite mainyt? 
Mainysiu 12 flatų apartment namą 
ant mažesnio namo, ar biznio. Honda 
$870 į mėnesį, verta pamatyti. Namas 
randasi 56th ir Green St., N. E. kam
pas 5557-59 So. Green St. Savinin
kas gyvena 3256 So. Union Avenue, 
h-mos lubos.

PARDUOSIU savo 30 pėdų lotą, 
geroje lietuvių kolonijoje, netoli tran
sportacijos, vertas $500, atiduosiu už 
$225* nes išvažiuoju iš miesto. NAU- 
JIENOS, Box 701. ______ ______

TUKIU parduoti iš priežasties li- 
gos savo lotą geroje lietuvių kolo
nijoje, atiduosiu už $210, išmokėji
mais. NAUJIENOS, Bos 699.

PARDAVIMUI kąmpinis lotas au
gančioj kolonijoj, gera transportaci
ja. Didelė proga kainų kilimui. NAU
JIENOS, Box 700.

7230 LANGLEY AVĖ. 2 flatų me
dinis narnąs, 5-6-6 kambarių, yra 
elektra, pečium šildomas, mūriniai 
stulpai pamatę, vendų $105 j mėne
sį. Cementinė gatvė ir ėlė ir išmo
kėta, kaina $7,500.

M. J. WAGNER & CO.
7624 Cottage Grove Avė.

Triangle 6326

Jaunuolių Orkestro penkių metų 
sukaktuvių koncertas, įvyks Šubatoj, 
Kovo 13 d., Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. Durys atsidarys 7 vai. Kon
certas 8 vai. Programas gražus ir 
turtingas; kuris susidės iš Jaunuo
lių Orkestro, Solistų: A Grušaite. , 
M. Petruševicz. smuikoriai. Broliai j 
Meldažiai ir G. Mershant, daininin- I 
kai. A. Sadauskaitė ir E. Grušaitė, ' 
pianistės. F. Mažeikaitė, klasiška šo- | 
kėja. Ed. Grušas, Zelefonistaa ir ki- ' 
tl. įžanga 50c. Visus lietuvius šlr- , 
dingai prašome dalyvauti Jaunuolių 
Orkestro Koncerte.

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir formas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokayimus ant na
mų statyipo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

NUOLATINIS LAUKE DARBAS 
ABELNA ALGA $35 | SAVAITĘ 
VYRAI su patyrimu arba be pa

tyrimo virš 21 metų anijUaus, kurie 
kalba ir rašo angliškai. Dykai mo
kykla važinėjimų instrukcijų. Vie
tos vakarų pusėj, šiaurėj ir pietuo
se. Atsišaukit.

57 E. 21 St. arba Room 1108
~ 108 S. La Šalie St.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepys. 10754 Peny Avė.

Komitetas.

Dr-stė TeisybėsBringeport.
Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, kovo 11 <1., 1 
vai. po pietų, Mark \Miite Sąnare 
svet., 'prie 29 ir So. Halsted g«t. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
biu reikalų aptarti.

Raštininkas.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S’o State St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA Real Estate salesmenų 
dėl geriausio pasiūlymo mieste, 
West Side, dalinam arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

1011 W. 26 St.

REIKIA patyrusių vyrų kiše
nių siuvėjų prie vyrų viršutinių 
kautų.

Atsišaukite
MONAKCH OUTFITTERS 

1809 So. State St.

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 

DIDEI.F. dirbtuvė baigiu, didėli ir i20th PI., kaina $1,200. 
ki vartotų grojiklių pianų ir fono-j Įveikia turėti $300. Atsisail- 
grafų; atiduosime juos už % kai-
nų. Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonografai po $17.50; 
$400 grojiklis pianas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $600 grojik- 
lis pianas, $195; 10 Upright Pianų 
po $29. išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 į savaitę laike šio išpar
davimo. National Piano Stores, Ine. 
2332 W, Madison St. J

PARSIDUODA kepykla, geras biz
nis. 295.5 So. Union Avenue.

J. J. LEWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

FARMOS FARMOS
Didžiojoj lietuvių ūkininkų 

joj. Parsiduoda 47 ūkės ant 
išmokėjimų; javai brangus, o 
dar pigios. Naudokitės proga, 
laukit ūkių surašo.

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain, Mich.

koloni- 
lengvų 
žemės 
Reika-

PRIVERSTAS parduoti 6 f latvi mu
ro namą po 5 kambarius, garu ap
šildomas. Nes išvažiuoju Europon. 
Kaina $37,000. Cash $10,000. 7721-23 
So. Peoria Street.

SIJTAUPYKIT KOMIŠINĄ
Pirkit nuo savininko 7 didelių švie

sių kambarių namą, mūrinį 4 metų 
senumo. Cementinė ėlė, 2 karų ga
ražas. Kaina teisinga, jūsų pačių są
lygomis. Apleidžiu miestą. Atsigau
kit nedėlioj.

6409 So. Wood St.

12 FLATŲ naujas namas, randa
si 1 blokas nuo 79th St., 1 blokas 
nuo Ashland Avė. Kampinis namas 
ant 75 pėdų žemės. Pigiau negu 7 
sykius rendos. Galima pradėti su21 KAMBARIŲ hotelis, geroje vie- sykius rendos. <—   t-------

toje pavieniai kambariai ir išren-, $15,000 cash, kitus pagal sutartį, 
duoti, garo šiluma, ir elektra, lysas 
kaip norit, 1110 W. Madison St

PARDAVIMUI grošernė, kendžių, 
cigarų ir kitokių dalykų storas. 

4643 Wentworth Avė.

6 APARTMENTŲ namas, sun 
parlorai, prie 51st St., skersąi kalio 
nuo Washington Parko, po 5-įr 6 kam
barius, 4 karų garažas, rendų $9,660, 
cash $10,000. Apkainuotas mažiau 5Mj 
sykiij negu renda.

Fairfax 5884

Biznieriai ir kupčiai, klausykite! 
Ant krašto ežero ir didelio kelio 
didžiausi suminei' rezortai, 13 bun- 
galow, fornišuota didžiausė salė 
dėl šokių, teatrų, taipgi ir kiti bu
dingai; kuknė ij- restorantas ir vi
si reikalingi įrankiai dėl restoran- 
to dėl 290 žmonių. Taipgi randasi 
laivai, baras, pianas ir visi reika
lingi daiktai dėl biznio. Žemės ran
dasi 40 akerių ant pat krašto eže
ro. Vertės $50,000. Parduosim arba 
mainysiu] ant tikros vertės prekės 
$35,000

M. ABRAMOVIČIUS
2015 So. Robey St.

Chicago, III,

BIZNIERIAM PBOGA
Kurie norite išmainyti biznį 

ant 
mo.

2 pagyv. naujo muro na- 
Su reikalu kreipkitės pas

3114 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI namas beveik 
naujas, 5 flatai, 1 krautuvė, 
tinka dėl grosernės ir bučernės, 
įplaukų $280 j mėnesį. Atiduo
siu už $34,000.

5258 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, kampas 21 st St. ir Leavitt, 
krautuvė ir flatai. Krautuvė gera bi- 
le kokiam bizniui ir galite tuojau 
kraustytis, $5,500 cash, kitus leng
vais išmokėjimais.

S. G. TUPONICH
1829 Blue Island Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
South Side 

Pardavimui 1|50\’125 
netoli 52 St. ir .lusticc 
uinamą kainą. 

5129 So. Ashland 
Tel. Bnulevard

su namais, 
Str už pri-

8120

PARSIDUODA žiemos ir vasaros 
resortai, 6 iuitnų namas, maudy
nės, elektra, gesas, cementuotas 
skiepas, didelis kampinis lotas prie 
gražios žuvingos Cedar upės, mies
te Cedar Rapids, lowa, netoli par
kų ir fabrikų. Kas ųupirks, tas 
džiaugsis. Kaina tik trumpam lai
kui $4590. Mainysiu ant C.hicagos 
nedidelio neni 

.1. ' 4358 Fairfield

2 AUGŠTŲ MEDINIS NAMAS
Bargenas, 4—I kambarių, sker

sai kelio nuo lietuvių bažnyčios 
Ii' mokyklos, ėlė cementuota ir iš
mokėta, nėra asesmentų, tiktai 
$8,690.

2525 \V. 17 St.
Lafayette 088(i

PARDAVIMUI 2 šeimynų mūri
nis namas, 4—3—3 kambarių, fur
nas šildomas, elektros šviesa, kai
na $5,000.

Kreipkitės:
523 S. Campbell Avė.

KAS turit koki biznį mainyti ant 
mano namo? 3644 So. Union Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
S804 South Kedzae Ar®., 

Lafayette 6788

Open Forum temoj t/ Kas gimdo 
kriminalistus — aplinkybės ar pa
veldėjimas? — bus sekmadieny, ko
vo 14 <L, 10.30 v. ryte, Liet. Audi
torijoj (mažojoj svetainėj). Refe
ruos inž. K. Augustinavičius ir Dr. 
A. J. Karalius. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus No. 269 
A. C. W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks Pėtnyčioj, Kovo (March) 
12 d., 1926, 7:30 vai. vak., 1564 N. 
Robey St. Yra daug svarbaus dėl 
apsvarstymo, taipgi visi nariai kvie
čiami dalyvaut.

A. M. Kadsel, Rašt.

3 APŠILDOMI gyvenimui kamba
riai atsakančiai šeimynai už lengvą 
janitoriaus darbą. Atsišaukite: 3401 
So. Maisteli Street.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA apšildyti kam

bariai dėl 2 vyrų. 3634 Pamell Avė.

REIKIA lietuvių vyrų, turi kalbė
ti angliškai. Jei turite $800 įvestuo- 
ti į Real Estate, aš mokėsiu jums ge
rą algą ir turėsite nuolatinį darbą. 
Turi būti Amerikos piliečiu arba tu
rėti pirmas popieras. Turi mokėti ra
šyti ir skaityti. Nepraleiskite šios 
progos.

Atsišaukite
Room 1101, McCormick Bldg.

332 So. Michigan Avė.
Klauskit MR. KAČINSKAS

PARDAVIMUI saliunas, Bowling 
alleys, šokių svetainė, 5 mętų lysas, 
2402 St. Charles Rd., Bellwood, III. 
Phone 3842 Bellvvnod.

24 FLATŲ — 1 blokas nuo 75th St. 
— 2 blokai nuo Halsted St., vienas 
gražiausių narni) South Side, $25,090 
cash, kitus pagal sutarti, mažiau ne
gu 7 sykius rendų.

Matykit Mr. Heckel.
E. G. RENESCH & CO.

1738 W. 79th St., Triangle 3252

2 FLATŲ medinis namas, 5—6, 
cottage iš užpakalio,, rendų $86 mė
nesiui, kaina $6300, pusė cash. 
Latchford. Triangle 8020.

Morgičiai - Paskolos
•Skoliname pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičių 
6/7, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- 
čius.

Del platesnių žinių 
kreipkitės

BARGENAS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

RAKANDAI

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU Liudviko Jurano ir 

Juozapo Gindvilio. Turiu svarbi) rei
kalą. Patys ar kiti pažįstantiej', ma
lonėkite duoti man žinią per laišką 
arba asmeniškai.

A. ZABORSKIS
5127 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

laišką

REIKIA patyrusių šeimynų 
ir pavienių vyrų, daYbas ant 
farmų prie cukrinių burokų, 
THE MICHIGAN SUGAR CO., 
$23 už akrą. Dykai į vieną pu
sę transportacija, suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite pas B. A. Hartz, Ve
dėjo Darbininkų Departmento, 
Michigan Sugar Company, Sa- 
ginaw, Mich.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymai stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

• 5511 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

JAUNA pora parduoda puikius 5 
kambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
mėnesius, šilkinis mohuir parloro se
tas, 2 riešutiniai miegruimio setai, 
valgomo kambario setas, bufetas, 
liampos, kaurai,, console fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadvvay N. 2 apt. Buckingham 5585

PARDAVIMUI 2 Storai, vie-i 
nas iš dviejų cigarų, cigaretų, 
nesvaiginamų gėrimų ir t. t. 
Priverstas greit parduoti.

2491 Archer Avenue 
1707 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas. Elektra, gazas, maudynės. 
1739 So. Halsted St., Box 696.

TIKRAS BARGENAS’
— PER SAVININKĄ

6

PARDUOSIU arbn mainysiu 3
statų pool room bizni ant loto ba ....... -- -
na,

automobiliais. Biznis gerai 
4 pagyvenlniui kambariai.
1211 So. Maplewood Xve.

Lafayette 5748

ar-

kambarių mūrinis bungalovv — 
metų senumo, fumace šildomas, 

moderniškas plumbingas, veidrod
žiai klosetų duryse, pleisteriotas 
skiepas, grįsti viškai, 2 karų 
Žas, suros, vanduo ir elektra, 
pamatyti, kad jvertinus.

2340 N. Melvina Avė. 
Columbus 8980

1

gara-
Turit

PARDUOSIU buČernę ir grosernę, 
arba mainysiu ant loto arba kas ką 

i turite ant maino. Padarysiu labai pi- 
! giai, jeigu parduosiu šią savaitę, nes 
trumpu laiku turiu išvažiuoti j far
mas. Neturintiems visų pinigų, galė
siu palaukti. Pigi renda, ilgas lysas. 
Geras cash biznis, puikioj vietoj. I 
East 103rd St., Pullman 0227.

SAVININKAS turi parduoti 
naujų 6 kambarių murinę bun- 
galow, moderniška, karštų van
deniu šildoma, ekstra gerai pa
statyta. Ateikit pasižiūrėti. 2340 
N. Melvina Avė., Columbus 8980

sun

PIGIAI parsiduoda geri saliuno 
fixtures. Kam reikia atsiliepkite 
freitai. Petronėlė Bernotienė, 663 W.
4th Place.

6 APARTMENTŲ namas, 
parlorai, prie 51st St., skersai kelio 
nuo Washington Parko, po 5 ir 6 kam
barius, 4 karų garažas, rendų $9,660, 
cash $1.000. Apkainuotas mažiau 5‘£> 
sykių negu renda.

1 Fairfax 5884

Reikia tiktai $1,500 cash
6 kambarių cottage, furnas 

šildoma, yra elektra, cementini 3 
skiepas, sienos ir lubos pagra
žintos lentelėmis, 4 karų gara
žas ir cementuotas jardas.

Atsišaukite po 6 vaalndai 
kare.

E. W. BAKS 
Real Estate Go.

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

va- MOKYKLOS
MR. LONG, 

3638 Wallace St.

NAUJAS’ 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

Visi po 5 kambarius apartmentai, 
su sun parlorais, garu šildomi, vi
sur. aržuolo trimingas, visi vėliau
sios mados parankamai, stikliniai il
su sieteliais porčiai, randasi gražia 
me Marųuette Manor. % bloko j pie
tus nuo 63rd St. Mainysiu į išmokė
tą cottage, 2 flatų namą arba gerus 
morgičių popierius. Apžiurėkit šį pa
siūlymą tuojau.

Hemįgck 1701

Aš turiu gražų didelį lotą, netoli 
nuo transportacijos, priverstas tuo
jau parduoti dėl ligos. Keletą dole
rių įmokėti, o kitus išmokėjimais. 
NAUJIENOS, Box 704.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberyste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengė 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.


