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Lietuvos Seimo rin 
kimai gegužy

Tekstilės streikininkai 
kreipsis į kongresą

Danija visai panaikina savo 
kariuomenę ir karo laivyną

Lietuvos Seimo rinkimai 
bus gegužės 8-9 d.

Tekstilės streikininkai 
kreipsis j kongresą

KAUNAS, kovo 14. 
(ŽTA). — Naujo kraš- 
t » Seimo rinkimai Lie
tuvoj įvyks gegužės 8 ir 
9 dienomis.

Šiandie paskutinė diena 
pajamų taksams pri

statyti
“Income tax” pareiškimai ir 

mokesniai turi būt ofise 
šiandie prieš vidurnakti

Prašys, kad federalė komisija 
ištirtų sąlygas New 
tekstilės fabrikuose

.Jersey

NEW YORKAS, kovo 14. — 
, Streikuojančių Nevv Jersey tek- 
Istilės fabrikų darbininkų kp- 
mitetas žada šį antradienį, ko
vo 16, kreiptis į Washingtoną 
ir prašyti prezidentą Coolidge 
ir kongreso narius, 
sudaryta fedei alė 
santykiams tardyti
kuri turėtų plačiausios galios 
daryti tardymus sąlygų, vieš
pataujančių New Jersey teksti
lės centruose.

Streikininkų komitetas va
kar turėjo konferenciją su 
Franku P. Walshu, kurs laike 
Tafto administracijos 

mokės- deralės komisijos

kad butų 
pramonSs 
komisija,

Mokesnių suėmimo (collec- 
tor of intemal revenue) ofisas 
paskelbia, kad pajamų mokes- 
niųx lakštai ir pajamų 
niai, arba bent viena ketvirto- santykiams tyrinėti 
ji pripuolamo mokesnio dalis, kas. Walsh dabar 
turi būt pristatyta ofisui ne vė- tekstilės darbininkams, 
liau kaip šiandie 
naktį, nes šiandie, 
yra paskutinė diena 
daryti.

Kas to nepadarys 
tas turės pasimokėti 
bausmę.

Korporacijoms ir 
vieniams asmenims, 
jamos siekia 
$5,000, pilnoms savo 
apyskaitoms pristatyti 
pailginta iki gegužės 15 dienos, 
tečiau savo liglaikinius pajamų 
apyskaitų lakštus ir bent ket-

prieš vidur- 
kovo 15, 
tatai pa

šiandie, 
nustatvta v i

tiems pa
kinių pa

dauginu kaip
pajamų

laikas

ir jie pristatyti ofisui šiandie 
prieš vidurnakti

Seipel ruošias atvykti j 
Jungtines Valstijas

V1ENN, Austrija,
— Buvęs Austrijos kanclerius, 
kunigas Seipel, planuoja neuž
ilgo vykti j Jungtines Valsti
jas, kur jis nori aplankyti 
daug vietų, laikydamas kalbas.

AR NORI Kį PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.
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Danija panaikina savo ar 
mijų ir laivyną

Parlamento priimtu įstatymu 
paliekama tik tam tikra sie
nų ir pakraščių sargyba

KOPENHAGA, Danija, kovo 
14. —♦ Danijos parLmentas va
kar trečiuoju skaitymu priėmė 
įstatymą, kuriuo nuolatinė 

’riuomenė ir karo laivynas 
sai* panaikinama.* Paliekama 
tam tikra sargyba sienoms
pakraščiams saugoti. įstaty
mas priimta 75 balsais prieš 71.'

Tauty Sąjungos plenumas! 
spręs tarybos klausimą

Ginčai tebeina dėl nuolatinių 
taryboj vietų Lenkams, Is
panijai ir Brazilijai

GENEVA, Šveicarija, kovo 
14. Tautų Sąjungos taryba 
vakar paliovė savo uždarus po
sėdžius, nepriėjus prie jokio su
tarimo išspręsti ginčams, kilu
siems dėl tarybos perorganiza
vimo ir suteikimo nuolatinių 
vietų taryboj be Vokietijos dar 
kai kuriems kitoms valstybėms.

Tokių nuolatinių vietų ręika- 
lauja sau Lenkija, Ispanija ir 
Brazilija. Jų kandidatūras re
mia Francija, o su ja ir Angli
ja, bet tam priešingos 
valstybės.

Pati Vokietija, kuriai 
p: žadėta nuolatinė vieta
boj, kai ji pataps Tautų Sąjun
gos nariu, ir gi nesutinka, kad 
kartu su ja butų ir Lenkijai 
aiteikta nuolatinė vieta tary
boj. .

ka- 
vi- 
tik
ir

♦

[Pacific and Atlantic Photo]

Grafo Šalmo 15 mėnesių sūnūs, kuris paveldėsiąs $30,000,- 
000 turto. Graf.cne Sa m atsiskyiė nuo vyro ir dabar gyvena su 
savo stiliumi Floridoj. Ji yra milionieriaus Rogėrs duktė.
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Klerikalai Lietuvos Seime 
puola Seimo pirmininką

Organizuoja krikščionių bloko 
obstrukcija. Kunigų ir minis- 
terių triukšmas. Krikščioniš
kieji Seimo prezidiumo nariai 
sabotuoja savų pareigas. No
ri žūt būt prašmugeliuoti 
Seimo rinkimų jst. pakeiti
mą ir k i t. drakoniškus įstaty. 
mus.

buvo fe- 
pramonės 
pirrninin- 
atstovaus 

kaipo 
jų advokatas, Washingtone.

Walsh sako, kad streikininkų 
komitetas pateikęs jam kelete 
dešimčių afidėvitų — prisiektų 
ir pasirašytų liudymų, ku
rie parodo, 
90 nuošimčių tekstilės 
darbininkų gauna taip 
algas, kad iš jų negali

liudymų, 
ad daugiau kai;

fu brikų 
menkas 
gyventi.

Rusijos nioterims teks 
manytis be kosmetikų

I)e’ 
muit<

MASKVA, kovo 14. 
neapsakomai aukšto 
kvepalams, pudrai ir veido te 
palams, Rusijos moterys turės 
dabar arba manytis visai be ti 
kosmetikų, arba ieškoti jų kon 
trabandos keliais. Nauju tari 
fu, vienam kilogramui (2.£ 
svaro) importuojamų kvepalų

kovo 12. reikia mokėti 175 rubliai ($87.- 
50) muito, o kilogramui kitokių 
moterų tualeto reikmenų 7C 
rublių muito. Rusijoj gi gami
nama pudra labai netikus, j; 
gadina veidą.

Begalo aukštas muitas įvesta 
ir kitiems prabangos, ne tik 
prabangos, bet ir šiaip reikar 
lingiems daiktams. Pavyzdžiui. 

■* importuojamai batų porai rei
kia mokėt $12.50 muito; tuzi
nui kojinių $25 muito: už 
du svaru apatinių marškinių 
arba megstinės materijos 
$25 muito.

TURTINGA MOTERIŠKĖ
SIDARĖ SAU GALĄ

PA-

ta r.v

Svetimų valstybių diplo 
matai įspėja Kinus

31 svetimšaliai pasiųsta i 
New Yorką deportuoti

KAUNAS, vas. 20. [Elta].— 
Vakar, vas. 19, prasidėjus Sei
mo posėdžiui, visas “krikščio
nių” blokas pradėjo kelti di- 
džiausį lermą: pekliškas triukš
mas, šukavimai, koliojimas pas- 

jkutiniais žodžiais pasipylė iš 
.‘krikščionių demokratų, ūkinin
kų sąjungos ir darbo federaci
jos kėdžių.

Ypatingu sumanumu skani!a- 
lyti pasižymėjo jų vadai Am- 
brozaitis, kun. Šmulkštys, dr. i Draugelis ir ministeriai — kun. 
Krupavičius ir Karvelis.

Jeigu D-ras J. Staugaitis ei
tų kademų pėdomis ir laikytųsi 
jų taktikos, tai turėjo progos 
pasikviesti policiją, suvaldyti 
ti iukšmadai ius.

1 Iš pradžių buvo svarstomas 
karo stovio panaikinimo įsta
tymas. Patriukšmavę kademai 
sumanė pareikšti pirmininkui 
nepasitikėjimą, ir visa trijulė į- 
teikė savo nepasitikėjimo parei
škimus.

Imigracijos valdininkams Iv-'. P*™'"'*?8 B-Stangaus 
dint kaišo sargybai, vakar iš > t!" kad sta-
Chicagos išgabenta į New Yor

rankas: prašmugeliuoti savo 
slaptomis pagamintąjį Seimo 
linkimų įstatymo pakeitimą ir, 
kaip girdėti, kokius tai kitus 
drakoniškus įstatymus, kurie 
padėtų jiems nusukti savo nau
dai ateinančius rinkimus ir dar 
trejus metus pašeimininkauti.

Publikoje *.u< urm •: . 
kunigas niškmo savo kėdės kai
mynui: “Prezidentas iau dabar 
paleistų Seimą, bet reikia pra
vesti Seimo rinkimų įstatymo 
pakeitimą. Did. Lietuva — ka
talikiškas kraštas, čia reikia 
padidinti atstovų skaičių, o 
Klaipėdos kraštui duoti kokius 
du atstovu, nes ten ne katali
kai”.

Dar dėl Vilniaus krašto 
autonomijos

Be- 
kita ko sakoma,

skelbimų kai* 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

MICHIGAN CITY, Ind 
vo 14. — Vakar čia rado gazu 
nusitroškinusią Idą Kroll’iutę, 
47 metų, vieną., turtingiausių 
šio miesto moterų. Manoma, 
kad ji atėmė sau gyvastį 
pairusios sveikatos.

ko

dėl

Grūmoja sunaikinimu ’inų 
tvirtumos, jei iš uosto nebus 
urnai pašalintos minos

VILNIUS, vas. 22. [Elta]. - 
“Kurjer Wilenski” deda san
trauką referato apie Vilniaus 
krašto autonomiją, kurs buvo 
paruoštas lenkų pakraščių par
tijų suvažiavimui Gardine, 
ferate tarp
kad Lenkija dabartinėse savo 
ribose turinti trečdalį kitatau
čių, kurie yra apgyvenę pusę 
Lenkijos plotų. Todėl esą neį
manoma, kad dabartinėmis są
lygomis valdymas taip didelių 
kraštų vyktų nedalyvaujant 

tūtas, (kurį pats klerikalų blo-ljame gyventojams. sudarau- 'rn« t»i A15A «A»«az'A.* i/\o »■> t • • • • , « . v r ■ 'ros

Tarybos nariams negalint 
tarp savęs ir su vokiečiais su
sitarti, ginčų klausimas nutarta 
pavesti spręsti visų Tautų Są
jungos narių seimui, kurs bus 
sušauktas antradienį, kovo 16 
dieną, ir kuriame Vokietija tu
rės būt priimta Tautų Sąjun
gom •

Norėdamos kaip nors išgelbė
ti tarybą iš jos keblumų, Belgi
ja, čechoslovakija ir šve/iija, 
kurios turi laikinas vietas tavy- 
joj, buvo pasisiūlę pasitraukti 
iš jos ir savo vietą užleisti .—u............——z-v --------
Lenkijai.’ Kol kas betgi jų pa- d notoj a i vakar laikė karo laive 
sisiulymas nebuvo priimtas. Foxglove konferenciją, kur jie

T'uo tarpu Ispanija vėl atkar-.nutarė pasiųsti Čang IŠblino 
tojo savo įspėjimą, kad jeigu ji laivyno vadams ir Taku tvirtu- 
icgausianti nuolatinės vietos komendantui reikalavimą, 
taryboj, ji pasitrauksianti visai kad iki kovo 16 dienos butų 
iš Tautu Sąjungos. Ipaliauti visokį karo veiksmai ir

I trukdymai uoste.

; PEKINAS, Kinai, kovo 14.— 
i Girdėt, kad svetimų valstybių 
diplomatai įteikę Kinų valdžiai 
antrą notą dėl blokados ties 

,Taku tvirtuma kanalo, einančio
Sako, kad notoj 

Antradienį, kovo 16, čia jie reikalaują, kad iki pirma
dienio butų pašalinta iš kanalo 
visos minos ir kitokį trukdy-

PEKINAS, Kinai,' kovo 14.— 
Kadangi praeitą penktadienį
dviem Japonijos karo laivam
bandant įeiti į Pei upę ties Ta
ku, nacionalė kiniečių kariuo
menė iš 'laku tvirtumų ėmė 
juos šaudyti, Japonijos minis- 
teris Jošizava įteikė 
džiai protesto notą.

t

Svetimų laivynų 
d uoto ja i įspėja

TTENTS1NAS, Kinai, kovo 
14. Amerikos, Anglijos, Frau- 
cijos ir Italijos laivynų koman-

Pekino val-

komari- 
Kinus

Vyskupo byla; kaltina-! 
mas dėl pasisavinimo 1 

$152,760 1

KOPENHAGA, Janija, kovo į Tientsiną. 
14. 
prasidės metodistų bažnyčios 
vyskupo Skandinavijos kraš
tams, Antano Rasto, byla. Vys- mai. Jei reikalavimas nebusiąs 
kūpąs Bast kaltinamas dėl pasi
savinimo ir išeikvojimo 570,000 (cijos busiančios sunaikintos, 
kronerių (152,760 dolerių), ku-i—„....... ....... ....... ;—------
rie buvo surinkti Chicagoj lab- t____
darybės fondui. ' s- n M

išpildytas, tai Taku fortifika-

ką trisdešimt septyni svetim- ltas |,nčmė P1''“ opozicijos mintiems tlJ p|otlJ daugumą.
ten bus depor- slstat.vnią) tokio atsitikimo ne-, ties()s neigimas atvedęs lenkusšaliai, kurie iš 

tuoti i kraštus, iš kurių jie at
vykę. Tarp jų išgabenta ir vie-1 
na s italas, 1 
Vincenzo Scafora.

numatė.
Po to triukšmadai iąi pasiūlė 

'ta'riamaš~iuodrankiš, gsei vala"d<» pertrauką, )>er 
įkuria, matyti, tarėsi, kokių dar 
j priemonių griebtis, kad nepa- 

Be tųjų, tame pačiame trau- 'geidaujamą mažumai (D-ras 
kiny buvo dar dvidešimt dovy-'Staugaitis išrinktas dauguma 
ni svetimšaliai, atgabenti iš balsų) pirmininką priversti pa- 
vakarinių vą stijų, o Clevelan- sitraukti nuo pirmininko palei
do ir Buffalo prie jų bus pri
kergta dar keliolika kitų atei
vių, pasmerktų deportuoti.

Spaudos ankieta prohibici 
jos klausimu

34 balsailaikraščių paskelbti 
rodo milžinišką daugumą už 
alų ir leng”? vyną

Suėmė netikru 50-dole- 
riniy spaudyklą

EL PASO, Texas, kovo 14.
Juarezo policija vakar susekė ir 
konfiskavo pilnai prirengtą
spaudyklą netikriems Jungtinių 
Valstijų pinigams popierio 
50-dolerinėms spaudi nti.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

pi ie to dalykų stovio rytų 
mėse, kuriame jie atsidūrę 
bar.

že-
da-

pa- 
dalyvavimo

LISABONAS, kovo
Koimbroj gaisras sunaikino 
torinį šv. Klaros vienuolyną, 
kurs buvo pirmo Portugalijos ’ ševikų Rusija 
karaliaus, Alfonso Henrięueso, devyntas metines caro

> pastatydintas 1150 metais. nuvertimo sukaktuves.

14.
is-

MASKVA, kovo 12. 
šiandie

Bol- 
šventė 

valdžios

Santykių pagerėjimas esą 
reinąs tik nuo 
bendram darbe visų pakraščių 
gyventojų, ne popiety, bet iš 
tikrųjų sulygintų su lenkais 
teisėmis, ir nuo dacentralizaci- 

’ jos tų žemių tvarkyme ir val
dyme^

Kaip žinoma, šis projektas 
suvažiavime dešiniųjų buvo su
tiktas su griežtu pasipriešini
mu.

ffŲ.
j Nuo pat posėdžio pradžios 
pozicijos prezidiumo nariai pa
skelbė sabotažą: visi jie pasi- 

' traukė į atstovų kėdes. Nėra, 
kas galėtų paskelbti net įėju
sius raštus.

Krikščionių Mokas yra žūt | 1ND1ANAPOLIS, Ind., kovo 
būt nusistatęs nusikratyt pir-]14. Kasyklų darbininkų uni- 
mininko d-ro Staugaičio, nore- jos prezidentas, John L. I>ewis, 
damas vėl turėti Seime laisvas susirgo influenza.

eina karštų 
klausimu, 

už tai, kad

Tuo talpu kai kongrese tarp 
įstatymų leidėjų 
ginčų prohibicijos 
vieniems stojant 
prohibicijos įstatymas butų vi
su griežtumu vykinamas, Tei
tiems kad įstatymąs butų 
modifikuotas ir leista vėl ga
minti ir pardavinėti alus ir; 
lengvas vynas, didžiuliai Ame- į 
rikes laikraščiai ėmė skelbti Į 
tuo klausimu an k i etas, arba
taip vadinamą “šiaudinį balsa
vimą,”- kad patyrus, kaip prohi- 
bicijai yra nusistačius plačioji 
visuomenė.

United Press agentūra praei
tą šeštadienį surinko 34 laik
raščių “šiaudinio balsavimo’.’ 
skaitmenis, iš kurių matyt, ( 
kad balsavime jau dalyvavo. 
daugiau kaip pusė miliono pi
liečių. Balsų paduota šitaip: 

I Už prohibicijos įstatymo pa-
Dalinai apsiniaukę; nedidelė keitimą ir leidimą alaus ir vy- 

temperaturos atmaina; viduti- no 489,154 balsai, 
nis, didžiumoj žiemių vakarui Už prohibicijos 
vėjas. 

V
Vakar temperatūra vidutiniš 

kai siekė 32° F. ‘

išlaikymą 
i taip, kaip dabar kad yra —40,- 
859 balsai.

| Tai reiškia, kad prieš kiek
vieną prohibicijos šalininką yra

šiiandie saulė teka 6:03, lei- dvylika prohibicijos priešinin- 
džiasi 5:55 valandą. kų. i
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CHESTEHFIEhD YRA PADARYTI PER

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

OKS

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

12th STREET
Tel. Kedzie 8902
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LIGGETT A MYER8 TOBACCO COMPANY

pasinaudo- 
bet šitame atsiti

kiu i pėdos Konservatori- 
Kaune 

taip toliau 
Visi apkrauti

Artistai atvažiuoja. — 
Babravičius atvažia 
vo. — “Surprise Par

Vyrai jau dasižinojo, kad jie gali užsitikėti 
ant Chesterfield už tą pati puiku tabaką, už 
tą pati nenusibostanti gera skoni visuomet

Mano asmuo tuo kartu susi
laukė “kompozitoriaus” vardo. 
Tik pamanykite! Ir po šiai die
nai likau tokiu. Net gėda. Po 
teisybei pasakius, taip sakant, 
mes lietuviai neturim nei vie
no kompozitoriaus 
gintume su vokiečiais 
žais, 
ILatviai

jei susily- 
prancu- 

italais, rusais net latviais, 
pavyzd., tur keletu ope-

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 speciali© patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Musu mokslas buvo 
nes užėjo didysis 

Atgavus Lietuvai mepri-

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytoju.

“Save” reiškia gelbsti; išgel 
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti 
ti; čiedyti
kime reiškia ne daugiau, ne ma 
žiau, kaip: taupyti ir pasiimu 
doti.

toriai 
turingumas. šimtmečius išbuvę 
priespaudoj neturėjom galimy
bes išsivystyti kultūroj. Musų 
senesnieji vargonininkai k. t. 
M. Petrauskas, J. Naujalis buvo 
jaunesniajai kartai idealai. 
Jiems pastudijavus muzikų, tuoj 
užsikrėtė visa eile jaunųjų k. 
h. Šimkus, Kelpša, Gruodis, K. 
Petrauskas, na, ir daugiau ki
tų, kurių tarpe ir aš pats i'an- 
djUosi 
trukdoma 
karas 
klausom ybę, turėjom visi

turi Lut dainuoja- 
, yra daug daininin- 

bet jų dainos 
Padai-

kurie
Iš“ p. 

galima 
išpildo 

čiausioj skalėj, 
lodei tokios 

koncertų ir aš 
gėjas. Tokiam 
liti Sau ramiai 
sėdėti ir grožė t i 
navituu

vo 
gražu! įteik priglausti 
“džiaibt
Jis gailisi saviškio 
tokiam artistui Surengti 
ta klius, koncertus, jubiliejus 
etc... Ypatingai Chicagoj tąs 
aktualumas pabrėžtinas.

Man metasi į akis -Babravi
čiaus atvykimas. Visa Chicaga 
sujudo. Bengia koncertą visi ir 
laukia dainiaus sU nauja pro
grama. Aš tikiu, kad p. Ba
bravičius neapvils chicagicčių- 
Tokio talentingo dainiaus-artiš; 
to, privalo visi lankyti konccr- 
lus ir susipažinti su daina ir 
jos išpildymu. Ypatingai musų 

nor .būt dai
lia bravičiaus • v 
daug išmok
damas aukš-

kon- 
tai gerai. Įteikia 
tų-kitų tie patys

i darbų
T'aip ir vargstam 
darbe pašvęsdami 
landėlę kūrybai, 
gyvenimas verčia 
sau, pragyvenimą 
svajoti apie kokią nors kury 
bų. Toks mūšų Naujalis, Kati 
ne direktoriauja Muzikos Mo 
kykloj-Konscrvatorijoj, Sim 
kus 
joj; Kelpša, Gruodis 
Operoj dirigentai ir 
ir taip toliau 
darbais taip, kad pašvęsti laiko 
menu’i beveik nelieka. O mato
te, parašyti operą ar simfoniją, 
reikalauja laiko ir pasišventi
mo. Gal naujoji karta apvai
nikuos musų tautą poromis ir 
simfonijomis. Telieka laukti ir 
dar laukti.

Beiškia, vadinasi, atvažiuos 
artistai Amerikon, o opera Lie
tuvon- .. Nesuprantu aš pats...

Atvažiavo Babravičius, atva
žiavo kartu su juo /dainavimo 
studija. Mokinkitčs iš jo dai
nuoti visi, kas norit būt daini
ninkais. Kaip kitados M. Pet
rauskas amerikiečiams skiepi- 
no liaudies dainą ir pratino 
žmones lankyti koncertus, dai
nuot mokintis, taip dabar Bab
ravičius koncertuodamas po ko
lonijas atlieka dailės darbą, ku
rį šiais laikais kitas daininin
kas neatliks. Jis mums padai
nuoja dainas taip, kaip jos tik
renybėje 
mos. Tiesa 
kų musų tarpe1 
nepadaro to įspūdžio, 
nttoja ir... “that’s all 
pačios dainos Babravičiaus ger
klėj skamba visai kitaip, negu

IN F( )R M AC1 J( >S K ELEI VIA MS 
Į KANADĄ

žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
j musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės j

GEO. KAITAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6603 St. (’lair Avc., Cleveland, Ohic j

kvalifikuotus” ai
Žiuri, klausai ii 

jausmas ap 
Rodos, šoktum ant 

ir pagdLėlum anam

viskas kuriama. Lodei reiktų 
bendrai susitarus daryti eks- 
kursijos išdirbta programa, o 
no pavieniai, kaip dabar daro
ma- Pusė būdos su daininin
kais, nes jie gal koncertuoti ir 
vieni, ln*t kas daryti dramos 
artistui? Vienas dramatiniu- 
kas jokiu budu “neišstovės” 
scenoj 2 su viršum valandi. 
Kas daryti? Negi išsižadėti ša

lau tos artisto?! Juk tai ne
duoti 

Lietuvis-geraširdis.
Pagelbėti

Erzinantis kosulys gali būti prašalintas ir išgy
dytas maloniomis ir geromis gyduolėmis kurios 
yra patvirtintos savo geru veikimu per ketvirta
dali šimtmečio.

rųšies rimtų 
esu didelis me- 
koncerte aš ga- 
užimtoj vietoj 

s artistišku dai- 
Beht valandėlei gali 

smogus pailsėti nuo dienos ru
pesnių. Bet kada nueini į taip 
vadinamą 
lalyvau ja 
/ietincL 
kaip sau
ūdėti, o apie klausimą ir gro- 

v:i, kalbos negali būti. Kad pra
los “kryžiavoti” tuos nelaimin
gus kompozitorius, kad pradės 
pildyti" arijas bei kitokius ku

rinius, tai nors pasigriebęs 
skvernus dumk lauk iš salės. 
Kaip yra ,taip ir bus, kol musų 
priaugantieji dainininkai neiš
silavins. šiais laikais visi ar
tistai, kompozitorai, daininin
kai, profesoriai, dramaturgai, 
)oetai, rašytojai, literatai etc. 
'te. save laiko tokiais dvlto, 
kad kiti juos taip tituluoja.

Man užpernai atvykus Ame- 
ikon, sutikau savo 
uirie vargonininkavo 
sąlygose. Žmonės juos 
r mylėj 

’iose 
ižin 
profesoriauja” 
net koktu dai 
nors

OK9
OKS

OK9 sudiev studijai, 
visi kultūros 
trumputę va- 

Ekonominis 
uždarbiauti 

daryti, ne

draugų, 
gerose 

žmonės juos gerbė 
Teko svečiuotis ke- 

vietose. Ir ką-gi? Gir- 
cimininkai, kad “ponuoja, 

mano draugus, 
osi. Padėtis — 

žemę Ijsjk. “Profesoriai” 
Ką tu padarysi? Ir ži

note delko? Dėlto, kad musų 
žmonės nepratę su “bile kuo” 
draugauti. Būtinai reikalingas 
“titulas”. “Profesorius”, “kom
pozitorius”, “artistas” ir 1.1.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

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

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

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

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

Taip sakant, atvažiuoja Ar
tistų. artisčių ir visi iš Lietu
vos. Bodus, ten vietos arba 
darbo nėra- Ne vienas gal pa
klausia savęs: ko tie artistai 
važiuoja pas mus į (’.hicagą? 
l iesa, ko jie važiuoja? Aš pats 
nežinau. Tikriausiai, tai atva
žiuoja į “rojaus žemę” kon
certuoti arba, atviriau sakant, 
pasireklamuoti*. Labai apsivils 
tie, kurie važiuoja pasipelnyti. 
Amerikoj uždirbti galima, tik 
iš uždarbio nelieka pelno. Vie
nintelis uždarbis, tai reklama. 
Kas moka “prieiti” prie redak- 

tabo, tam tenka karūnos

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra

VIENYBĖ
193 Gr;: n<! Sb “Broo

Pranešimas Jogui
JOHN J. ZOLP

Važiuota Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus i’ 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
{vairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgiČial., 
bonai ir Šerai

JfISNJ. a?
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Vardu 0145 
CHICAGO, ILL.

rų, parašytų savo kompozito
rių, o mes ką? Mes tinkamos 
operetės neturim, ką jau kal
bėti apie c perą!.

“Kompozitorių” turime, o 
kompozitoriaus beveik kaip ir 
ne. 
nios 
sios

savo “diplomais”, 
reikia veng

ti, nes jie tuojaus sugadina 
nors ir geriausią medžiagą. Kas 
girdėjo dainuojant Babravičių, 
galėjo patėmyti kaip tas žmo
gus pjaufcioja garsų jurose. Jam 
lengva dainuoti. O paimkit jus 
kitus, kad ir ‘ 
tam panašiai? 
gailesio pagalbos 
ima tave 
“ b ii i./u

“koncertą”, kur 
taip vadinamos 

“žvaigždės”, tada 
norit, negali ramiai

taip vadinamų musų “; 
dainininkų”.

Kąd mokinasi, dainuoj 
certuoja, ■ 
.tikėtis u> me 
dainininkai kitaip dainuos, tik 
norintiems būti gerais daini
ninkais, reikia susirasti geras 
mokytojas ir lai jis išegzami- 
nuoja ar tu tikęs dainavimui, 
koncertavimui, vaidinimui ar 
ne. Tik reik rast sąžiningas mo
kytojas, nes dabar, dauguma, 

tai tik biznį daro. Jis pata
ria mokintis ir giria visokiais 
budais mokinį, kad tik jis im
tų pamokas.

Bandame visokių įspėjimų 
aptie “šundaktarius”, bet “šun- 
profesorių” dar neužtikom. Del
ko? Dėlto, kad musų talentuo
ti dainos mylėtojai negirdėjo 
savo gerų dainininkų koncer
tuojant, o apie mokytojus, ką 
ir bekalbėti. Juk įneš lietuviai 
turim vos keletą dainininkų, 
kurie galėtų būti mokytojais 
pilnoj to žodžio prasmėj. Pet
rauskas Kipras, Babravičius, 
Jozevskaitė, na, daugiau kaip ir 
nėra. Tiesa, Lietuvoj yra kele
tą gerų mokytojų, bet dar jau
ni savo praktikoj. Nckurie jau 
“pasenę 
Tokių “senobiškų 

jie tuojaus

DR. J, F. KONOPA CHIRURGAS
XD AV Gydo vyrų, moteių ir vajkų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

1 ir gerklę naujausiu buduv Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickscn St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145 z

Kada turėsime nėr ži- 
Roikia tikėtis iš jauno- 

kartos prasiiuušant. Tie
sa, turim gabesnių muzikų, ku
rie sugeba suharmonizuoti liau
dies dainas, parašyt keletu ori
ginalių, sukomponuoti solo dai
nų, “neva” operetę, parašyti ir 
dar ši-tą, bet kokią nors sim
foniją, operą parašyti, dar ne- 
priaugom. (Vienas Gruodis tur 
simfoniją “Rudenėlis” parašęs, 
rodos, ir daugiau mėgina rašy
ti. Čiurlionis taip pat parašė 
“Miškas” ir dar kai kų, na, o 
iš mus tų “garsiųjų kompozi
torių” nėra nei vieno, kuris 
galėtų pasirodyti prieš svetim
taučius su savo muzika). Ku
rinių daug, tik kūrybos juose 
nėra. Taip sau “tararaikos” 
ant “katarinkos” motyvo-..

Kas dabar kaltas? Aš pasa- 
? musų tiek “kompozi- 
bet musų pačių nekul-

CIJOS 
visuomenini ūkiško laipsnio.
Lietuvoj musų artistams tas 
sunkiai prieinama. Spaudoj 
draugų nerasi. Ten “pavydai” 
viešpatauja...

(ial tokia draugišką ameri
kiečių reklama paskatina musų 
artistus čia atvažiuoti.
žiavę Amerikon. nenor 
grįžti, nes Lietuvoj draugai 
telaukia. Išvažiavai — ųiums 
nereikalingas.

Pamąsčius kiek giliau išeina 
aip. Artistai apleidę Lietuvos 
eatrą, apleidžia ir jo dirvonus, 
ia vieta reikia užkišti kilu sub- 
ektu. Tokiu budu darbas 
rukdosi ir.nieko nenuveikiama, 
žinoma, artistas negal būt vie- 
oj suknelės, nes su juo greit 
niblika apsipranta ir jis tam- 
>a neįdomus, bet antra vertus, 
eras artistas šiuo laiku Lie- 
uvai vra būtinas reikalas, nes

SEVERA’S COUGH BALSAM
saugios. Suminkat’na ii 

■ gre tni praSalina erzi
Cur.auaioj upsnugojančioj gy 

pavojingai pasekmes, jei var- 
K a na 25 ir 50c.

Severa’s C'oid ir 
Grip Tabletai 

Kaina 30c
. Cedar Raf^idi, Iowa

Jo* mu'onios vartot', grynoj 
atledžiu paraudonavusių 
n ma, kur.i g milu kom| 
duolės, kurio i praJaUna 
tojit g r o t ir įerulinriai.

Severa’s Antiseptol 
nuo skaudamos gerklči 

35c i r 50c
Vuj.se va'slinėse \V. !’. Si

tistų- Kaip už “pakptą” kankinasi! 
Gdila žmogaus. Todėl • musų 
koncertai virto šablonu. Nie
kas nepagierbia koncerto, nes 
jis visur, visada ir su “bile” 
dainininkais pildomas. Publika 
vengia to vardo. Bet niekas ne
kaltas. Bloga sėkla, blogas vai
sius. IlloR-i profesoriai, dar l»lo 
gesni mokiniai.

(Bus daugiau)

artistai”, 
Atva- ninikais. 
atgal dainavimo 

nes jis

ct».



NAUJIENOS, Chicago, TU

vai

pako

žuvies pajus

Kumpis su bulvėm

Lietuviai Advokataisupinu

Velykų kiaušiniai ir kiti

.7241

Telefonai

LIETUVIAI DAKTARAI

sunkesnes

Tel. Dearborn 9057

Duona su pienu užbaigti dieną.

Data: Kovas 15, 1926 Butkus Undertaking

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

utę arba priduoti pa
iri, pažymėti mierą ii 
ti savo vardą, pavardę 
’ ’ ......... * i
alima prisiųsti pinigus

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

kreivos 
AKYS 

IŠTAISOMOS
Atramento pletmus išimti rei 

kia rūbą įmirkyti j rugštą be 
saldų pienų, arba .su oxalic rug 
Atimi.

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

Valandos

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi 
nems 
NAUJIENAS 
vos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

Office Boulevard 7042
Dr. G. Z. Vezeli

L.IKTUVIS’ DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th S.treet 
CHICAGO

skaito vaikų 
dėl jų mai- 

vartojami

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Blvd. 3138 
VVoilkievicz- 
BAN1S

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

į Nedėlioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir augžčiau i

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Gal pusė šaukštuko kiauši

Vario plotinus gali išimti 
trindama su taukais, alyva, o 
paskui išplauk su šiltu vandeniu 
ir muilu.

ir pažįstamiems 
Lietu- 

žmonės Amerikos

Pratinkite vaikus nuplauti 
sius ir daržoves.

DR. F. A. DULAK • 
SpecialistM Gydyme 

Akly, Ausy, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukca Arenus 

kamp. Noble St. Tel. Armitaga 0884. 
Vai.: B iki 4 po piety ir 7 iki 9 rak.

Nedėlioj 10 iki 12 dieną. 
Rezidencija: 2950 Logan BUū 

Tai. Belmont E217.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponų kasdieną

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 r

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullnuin 7097

Veda bylas visuose teismuose 
abstraktai, morgičiai.

A. A. SLAKIS
Advokatas

CORPORATION
PRESENT FOR

UNITED PROFIT’SI^IMiSeKU
ŠEN

Rūbą supurvintą su arbata ar 
kakao reikia išplauti šaltam 
vandenyje su boraxu, paskui už
pili karštu vandeniu ir paka
bink ant saulės, kad išdžiūtų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
• Naktimis Tel. Fairfax 6353

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: l’iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare.' Tel. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No.........—
Mieroa ........... ........ ......  per’ krutinę

Bylos 
atraktai. — . 
kola pinjgų

2 šaukštu kakao.
2 šaukštu cukraus.
>/2 puoduko karšto vandens.
Truputį druskos.

saldžios Smetonos ir
U/2 puoduko vandens, arba 
2 puoduku pieno.
Į4 šaukštuko Vanillos.
Atšutink pieną drigubame 

puode, sumaišyk kakao, druską 
ir karštu vandenių ir virk ant 
mažos ugnies 10 minutų. Iš
plak su tam tikru prietaisu 
kiaušiniams plakti prieš paduo
dant stalan.

1 puoduką raudonųjų vyšnių 
iš blokinių.

1 puoduką baltųjų vyšnių.
•/> puoduko “grape fruit” 

smulkiai supiaustyk.
Sunkos iš citrinos.
Nusunk višnias. sumaišyk vis

ką kartu. Atšaldyk. — Paduok 
ant stiklinių bliudelių. Apibar
styk sukapotais riešutais.

Res. 6600 So. Artc.sian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. ('anai 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

vaikus pa- 
daržoves ir vaisius nu- 

Nepatartina vaikams 
kelis centus nusipirkti 
nuo keliaujančių parda-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

vaikščioti ir lesti, supraskime 
kaip greitai kiaušinis suteikia 
pabudavojimo ~ medžiagos ir 
energijos. '

Kiaušinių tryniai kūnui duo
da mineralų, kurio būtinai rei
kalingi sustiprinti muskulus, 
kaulus ir kraują. Taipgi turi 
užtektinai vitaminų.

Nuo pat kūdikystės reikia 
vaikus pratinti valgyti kiauši
nius 
nio trynio atrodo permažai duo
ti pirmą sykj, bet* patartina su 
tiek pradėti. Duodant kūdi
kiams apelsinos sunkos patarti
na įdėti kelius lašelius trynio, 
pakol kūdikis galės stipresnio 
valgio valgyti. Kuomet sulau
kia pirmų arba antrų metų jau 
lengvai gali valgyti vieną trynį, 
ir truputį vėliaus čielą kiaušinį.

Flis.

Phond 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.

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-Ray ir ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

3 puodukus virtų bulvių, 
smukiai supiaustytų.

1 šaukštą smulkiai sukapotų 
žalių petruškų lapų.

1 puoduką saldžios Smetonos.
1 puoduką vandens.
Truputį pipirų.
1 puoduką baltos duonos.
Trupinių apipiltų tarpytų 

sviestu.
% puoduko tarkuoto Amferiko- 

niško sūrio.
2 šaukštu sviesto.
2 šaukštu miltų.
Vį šaukštuko druskos.
Padaryk dažalą, iš miltų at

skiestos su vandeniu saldžios 
Smetonos, druskos, pipirų ii 
sivesto.

Supilk puodan, įdėk bulves 
ir duok užvirti. Supilk į išsvie- 
stuotą bliudą arba puodą, api-

2 mažas visti 
kaip po 2 svaru 

Druskos ir 
1 puoduką 

bei milko.
1 puoduką
2 kiaušiniu
Baltos duonos trupinių.
Taukų.
% puoduko sviesto.
2 šaukštu miltų.
Nuvalyk ir supjaustyk vištas. 

Apibarštyk druska ir pipirais, o 
paskui įmirkyk į kiaušinius ir 
ant galo apibalstyk duonos tru
piniais. '

Uždėk taukų ant skaurados 
ir kepink vištas karštame pe
čiuje 20-30 minutų; paskui nu
mažink ugnį ir kepk pakol viš
tos bus minkštos. Paskui pada
ryk dažalą iš pieno, druskos, 
sviesto ir miltų ir apipilk vištas 
paduodant stalan.

Gali prie mėsos paduoti 
ryžių.

Vaikai privalo valgyti vaisių, 
salierių, tomaičių ir salotų netik 
kad įvairinti valgį, bet todėl kad 
vaisiai ir daržovės turi reikalin
gus vitaminus xir kitus valgio 
elementus kurie būtinai reika- 
ingi sveikam augimui, pataria 
Suv. Valstybių Agrikultūros 
Departamento specialistai. Jei
gu valgo vaisių ir daržovių na
mie, suprantama kad motina 
jiems nuplovus davė valgyti. 'To
dėl reikia pratinti 
tiems 
plauti 
duoti 
vaisių 
vinėtojų, nes toki vaisiai gal per 
ilgą laikų rinko dulkes ir kitus 
ratvių nešvarumus.

Gražiausi vaisiai paeina nuo 
tokių medžių kurie buvo tinka
mai apipurkštinti ir kartais ant 
vaisių pasilieka. Flis.

Kiaušiniai Velykoms, dovanos 
Kalėdoms ir iig’ijatraškiai Liepos 
ketvirtoj — 
kalendorius 
tingumo, kiaušiniai 
netik Velykų dienoje 
dien. Po pienu, kiaušiniai už
ima labai svarbią vietą valgyje. 
Pienas jaunam kunui suteikia 
✓iena\ reikalingumą, kiaušiniai 
kitą. Karvės pienas paslėptas, 
Kad jaunas teliukas galėtų aug
ti, turi riebumų kurie labai rei
kalingi augimui. Iš kiaušinių 
paeina viščiukai. Tik pamisly- 
<ime, jeigu laikysime kiaušinį 
;inkamoj temperatūroj per tris 
savaites, iš to kiaušinio, išeis 
viščiukas, kuris tuoj pradeda

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas 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

Senoviškas pripratimas val
gyti pieną su duona yra gėriau- 
sias atgaivintojas po sunkaus 
dienos darbui. Jeigu nenorima 
šalto, galima vartoti karštą pie
ną ir tik užtektinai ' apdengti 
duoną. Anglijoj, su jos drėgnu 
klimatu, kur žmonės daug vaikš
čioja, tuoj parėję iš lauko valgo 
duonos,su pienu. Visi protiniai 
darbininkai, moksleiviai, moky
tojai, gydytojai, kalbėtojai ir 
biznieriai žino kiek stiprumo 
gauna valgydami duonos su kar
šti! pienu. Vaikai tą valgį mėg
sta nes nėra geresnio užkandžio 
prieš einant gulti arba viduryj 
dienos. Kuomet augu.sieji val
go pusryčius, vaikams reikia 
duoti tik duonos su pienu. Jei
gu motina neturi laiko gaminti 
vakarienės tegul duona su pienu 
užima vakarienės vietą.

Gydytojai pataria žmonėms

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Gydytoju 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
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, gąlvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
įnkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukec Avė., 2 fl.

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

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

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

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

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

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

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

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

Atkirp čia ..................................................

berk petruškom, suriu, o ant ga
lo uždėk duonos trupinius 
Kepk karštame pečiuje 
viršus gerai pa rus.

P0EPAIDTO /i
PąOTRSniRINg CORPORATION 
014 Ą

atuiavoriiuii

gerti šiltą pieną vieton vaistų, 
kuomet negalima užmigti.

Flis.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT----SASS

1707 W. 47th St.

Lt. puoduko sviesto.
2 šaukštų milko atskiesk su € 

aukštais Vandens.
1 puoduką cukraus.
2 kiaušinio baltymai.
l'Yt puoduko gerų baltų miltų.
2 šaukštu baking powderio.
’Y šaukštuko migdolinio ek

strakto.
tų. šaukštuko druskos.
Persijok IVį puoduko miltų su 

jaking powderiu ir druska. Iš
brink sviesta. Sudėk cukrų ii 
vėl trink. Supilk pusę atskies- 
.o pieno, duok cukrui ištirpti. 
Atskirk trynius nuo baltimų. 
°ridėk ’X> puoduko miltų prie 
mišinio iš pieno ir gerai išplak. 
Paskui iškarto sudėk miltus kur 
^sijojai buking ir
likusį, pieną. Plak greitai vieną 
■nirmtę. Sudėk neplaktus klan
inio trynius ir vėl greitai plak, 

supilk greitai Į blekines. Kepk 
lekarštame pečiuje 10 minutų, 
»askui padaryt pečiui truputį 
karštesnių ir kepk dar 25 minu-

No. 2557. Sporto suknia su plačiu 
sęjonu. Sukirptos mieros 16 metų, 
38, 40 ir 42 colių peų krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardo, 40 colių ma
terijos. ’

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blank 
vyzdžio nume: 
aiškiai parašyl 
r adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
.5 centų. Galimi

arba krasos ženkleliais kartu bu už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K e n woo d 5107
nuo 9 iki II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

AKUAERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefoną^ Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo V i et a 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevarą 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo U iki 12 ryto.

Advokatas
S. La Šalie S’t., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

. Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062
-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Blukinę “tuną” žuvies.
3 kietai virti kiaušiniai.
i puoduką smulkiai supiaus- 

tytų selerų.
1 puoduką smulkiai stipinus- 

tytų bulvių.
1 riekutę svogūnų.
3 šaukštai miltų.
3 šaukštai sviesto.
% šaukšto druskos.
•/k šaukštuko pipirų.
l;,/4 puoduko vandens.
* 2 puoduko saldžios Smetonos 

bei milk’o.
Pakepink svogūnus su svies

tu. Sudėk miltus, druską, pipi
rus ir vandenį. Sudėk į puodą 
dėdama rilėmis žuvį, seleru? 
bulves, sukapotus kiaušinius, 
ipdek sūkuriais ir kepk pečiuje 
20-30 miliutu.

DR. CHARLES SEGAL 
•Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

( hieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, a*iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. N&leliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Riekia kumpio 2 colių storu 
mb.

2 puoduku smulkiai 
stytų bulvių.

2 puoduku pieno arba vieną 
puoduką milko, ir vieną puodu
ką vandens.

Nupiauk riebalus nuo kumpio, 
padėk puodan, ant viršaus už
dėk kumpį, o paskui bulvės. Už
pilk atskiestą pieną, apdengk ii 
kepk pečiuje.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYKI* 

Lietuvis Advokatas

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950

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

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rofidande n<> pietų ir vakare.I A I <1 A iŠ <-R'zum i tmvoj i m e 

abstraktų ir nuosavybei teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS

/ Miesto ofisas
190 No.-State SI., 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 
visuose teismuose. — Ab- 

Ingaliojimai.* — Pas- 
I 1 ir 2 morgičiams.

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

Už dyką pa
tarimas, <lur ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi-j 
noms, kreipki-1 
tčs, o rasite pa
gelta).

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

AKUšERKA
kampas 31

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
į Dr. Lawrence P. Slakis į 
h DENTISTAS
m 4454 So. Western Avė. " 
m VALANDOS: «
« nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Į MUSŲ MOTERIMS
G.,,. ■ ■ ■ ■— . Veda Dora Vilkienė ■■■■■■—■■■ ■■ ■—

3 šaukštus tarpytp svįesto.
2 Šaukštų miltų. •
1 šaukštą druskos.
1/j; šaukštą pipirų.
1 puoduką milk’o arba sal

džios Smetonos, truputį van
dens.

1 puoduką baltos duonos tru
pinių apipiltu sviestu.

puoduko buljono.
bj> kvortos virtų špinakų.
>2 kvortos virtos vištienos 

bei veršienos.
Ištarpyk sviestą, sudėk mil

tus. druską, pipirus ir milką. 
Bliudan arba puodan dėk eilė- 

riičs^ ir- Spinttkus. apipilk 
su mišiniu iš pieno. Apiberk 

duonok trupiniais ir kepk pečiu
je pakol viršus parus.

A**
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

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: 
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei'....,................................. 18c
Mėnesiui ............   75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

mat, Lietuvos Seimas renkasi naują pirmininką. Jeigu 
dabartinę Seimo sesiją pripažint “užbaigta” ir tuojaus po 
to pradėt “naują” sesiją, tai vietoje d-ro Staugaičio gali 
būt išrinktas kitas pirmininkas.

Bet ar ne juokingai išrodo šitie “skymai?” Seimo 
nariai vos spėjo suvažiuoti po atostogų ir atlaikyti kele
tą posėdžių — ir jau jiems siūloma “baigti” sesiją! Baig
ti, kad po “užbaigimo” tuojaus pradėjus “kitą” sesi- 
ją!.............

Lietuvos žmonės tur-but žiuri į šitą klerikalų kome
diją ir stebisi: Kas tiems kunigėliams ir jų tarnams pa
sidarė?

Mirties bausmė.
KLERIKALAI VeL ATSTEIGė SAVO PAKRI

KUSĮ “FRONTĄ”

41 BLOKO RANKA

SEIMO PIRMININKAS TRUKDO KLERIKALŲ 
PLANUS

KRIKščIONIŲ PROVOKACIJOS PRIEŠ 
DR. STAUGAITĮ

Siulymas panaikinti karo stovi Lietuvoje tapo Sei
me atmestas. Siūlymas nepripažinti tikru “strielčiaus” 
Dagilio atsisakymo nuo atstovo pareigų raštą — taip pat 
atmestas.

Krikščionių blokas vėl “surikiavo” savo pakrikusias 
eiles ir, turėdamas 41 balsą (priskaitant ir kazoką,deri
ną) prieš 37 opozicijos balsus, daro Seime tokius nutari
mus, kokius nori.

šit

Profesorius Lipinami (Kiel) 
savo klasiškoje knygoje apie 

Į mirties bausmę išrodė, kad mir
ties bausmė nesanti reikalinga: 
mirties bausmės panaikinimas 
nei vienoje šalyje nepadaugino 
nužudymų skaičiaus. 1890 m. 
Italija panaikino mirties baus
mę ir sekančiais 90 m. užmuši
mų skaičius ne tik nepadaugė
jo, bet beveik dvigubai suma
žėjo, nežiūrint ugninio italų bu
do. 1870 m. mirties bausmė 
buvo panaikinta Olandijoje: 
užmušimų skaičius sumažėjo 
nuo 0,19 iki 0,15 ant* 100,000 
žmonių. 1905 m. mirties baus- 

I mė buvo panaikinta NorvegP 
joje su panašiomis pasekmė
mis. Tose Amerikos Jungtinių 
Valstybių šiaurės valstybėse, 
kame mirties bausmė 
naikinta, nužudymų 
niekur nepadaugėjo, 
valstybėse, kuriose
bausmė nebuvo panaikinta, už
mušimų skaičius tuo pat lai
ku nesumažėjo. Užmušimų skai
čius tose valstybėse, kuriose 
mirties bausmės nepanaikino 
ryškiai išrodo, kad mirties baus
mė neturi įtakos į nužudymų 
skaičių: šalyse, kuriose mirties 
bausmė panaikinta nužudymų 
skaičius gali mažėti ir 
čiai, šalyse, kur ji dar 
(ujama, gali augti.

Užmušimų statistika 
du išrodo, kad mirties 
nėra būtina.

Istorinis patyrimas 
tvirtina: anais laikais

mirties bausmės mylėtojams ne
tinka remtis biblijos išsireiški
mu: “Kas kraują praliejo — to
jo kraujas tebus , pralietas”, 
kaipo argumentu jos vartoji
mui, nes sienojo įstatymo Die
vas graso mirties bausme ir už 
sukatos nelaikymų...

Pirmųjų amžių krikščioniš-

“Vokietijoje turėjome pavyzdį, 
kad buvo įvykdyta mirties 
bausmė vieno žmogaus delei to, 
kad melagingi liudytojai pri
siekė, kad jis buvo kaltas. Pri
siekusieji sprendėjai pripažino 
jį kaltu, mokytieji teisėjai ku
bo įsitikinę jo kaltume, visi 
buvo įsitikinę - jį nubaudė 
mirtimi ir vėliau sužinota, kad 
liudytojai melavo. Prieš tai 
nieko negali padaryti nei val-

dančiojo sąžiningumas ir pana
šus baisus įvykis galimas kiek
vienų dienų kol tik mirties baus
mė pasiliks.” Tol, kol mirties 
bausmė tebėra, nei vienas žmo
gus negali būti užtikrintas, kad 
ar tai netikėto panašumo, ar 
tai kitokių nepalankių aplinky
bių dėlei, jis nebaigs savo gy
venimo nuo budelio kirvio be 
jokios kaltics. (“L. Ž.”)

Dr. G. V.

Gladys St. John. Loe.

Mirties* nutarimas
(Pabaiga)

Kodėl karo stovis Lietuvoje tapo paliktas? Todėl, 
kad jisai padeda krikščionims vykinti jų politiką: perse
kioti opozicijos spaudą, slėgti darbininkų 'judėjimą ir te- 
rorizuot visuomenę. Kraštui karo stovio nereikia, kadan
gi Lietuvą su nieku nekariauja. Karo stovis Lietuvai yra 
net kenksmingas, nes jisai didina išlaidas kariuomenes 
reikalams, paralyžiuoja gyvenimą krašte, ukdo sauvalės 
dvasią tam tikrose valstybės įstaigose ir t. t. Bet Lietu
vos kunigų partijai kas galvoj, ar dėl jos politikos Lietu
vai bus geriau, ar blogiau!

Taip pat yra ir su kun. Dagilio “rezignacijos” pripa
žinimu. Šioje vietoje jau buvo parodyta, kad tas doku
mentas negalėjo būt tikras, turėjo būt kieno nors suklas- 
tuotas, nes Dagilis vasario 9. d. buvo Pittsburgh’e ir nega
lėjo tuo pačiu laiku būt ir rašyt Kaune. Bet krikščioniš
ka dauguma Seime nubalsavo, kad jo rezignacija esanti 
“tikra” — ir atliktas kriukis.

buvo pa
skaičius 
Tose gi 
mirties

atvirkš-
tebevar-

tuo bu- 
bausme

mirties bausmės problemą ir 
iš dalies užbėgo už akių šių 
dienų kriminologijai. Taip šven
tas Augustinas mokė, kad krik
ščioniškasis prasižengėlio pasi
gailėjimas gludi jo pasitaisy
mo nore: “mes nenorime, kad 
prasižengėlis žūtų nupusi taisęs”. 
Pasitaisymas gi įmanomas tik 
šiame gyvenime, nes kiekvie
nas susirinks tik tai, ką jis 
šiame gyvenime pasėjo. Todėl 
musų artimo meilė verčia mus 
įsimaišyti, kad prasikaltėlio gy
vybė bausme užbaigta nebūtų, 
kuri daro negalimą ^vidujinį jr įam> pas jęUrį p^ing matytas

į Paryžiuje rankas, paduos kavą 
* užnuodintą.

— Nuodai!
šiurpulys sukratė visus “rate

lio” narius.
— Mac’e! Ar tu iš galvos iš

ėjai. ,
Visai galimas dalykas. Kiek- 

i vienas iš jūsų butų išėjęs iš gal- 
! vos, jeigu taip butų mylėjęs, vuiuma ciujikį >iuv imuuiu | u

prasižengimo priežasčių; ji pri- mylėjau ir jeigu jo drau-
sideda prie moralinio stovio že- &as Butų taip pasielgęs su jav

■ ......... t kaip vienas iš jūsų pasielgė su
krikščioniško- ilida.

— Betgi nunuodyti žmogus...
— Bet užtat nuodai nesudaro 

dideliu pavojumi, žmogui jokio skausmo, — nusi

žmogaus atgimimą. Nereikia 
būti net tikinčiu, kad su šiuo 
sutikti. Atgaila, vidujinis pra
sikaltėlio atgimimas faktinai 
labiau paraližuoja psichines 
pikto spėkas visuomenėje, kaip 
budelio kirvis, kartuvės arba 
elektros kėdė.

Mirties bausmė nėra būtina; 
ji dargi kenktųniiiga: ji nu
traukia atydą nuo pagrindinių 
prasižengimo priežasčių; ji pri

ži-

— Ką pasiryžau, tą jau išpil- 
džiau. Laukiu tik pasekmių.

- Ką tu pasakei? Pasek
mių?... Kokių... Ką tu kalbi, 
pagalvok.

— Mac’e... Dievaži!...
— Tu klajoji. Gerai juk 

nai, kad nieks iš musų...
Kalbėjom visi kartu, nutrauk

dami viens kitam žodžius, persi
gandę, nežinodami Kas daryti. 
Pilna cinizmo ir rodosi net ne
protinga šypsena neapleido jo nė 
valandėlei. Nejudėdamas tęsė 
toliau:

— Taip. Jaučiu reikalą visa 
tai išaiškinti. Taigi susikalbė
jau su Jamadu, kad kavą pa
duos ne imbrike, bet stiklinėse.

išsiveržė prislėgtas, kurčias ir 
pilnas skausmo sudejavimas. Ta
da visų akys nusikreipė į jį.

Nežinau tikrai kaip irgai mes 
j jį žiūrėjom. Tai buvo tur būt 
vos keletu sekundų, bet man ro
dėsi, kad prabėgo amžiai. Gat
vėje girdėjosi gudus gaisrininkų 
riksmas, ir čia pat tukseno vie
nodai laikrodis sekundes, kurios 
atrodė pilnos kartaus ir baisaus 
laukimo. Urnai ištiesė Clelan- 
das prieš save rankas, lyg gau
dydamas orą ir atsistojo ant že
mės. Siūbavo, lyg nendrė, vei
dą pradėjo traukyti konvulsijos 
ir plačiai atvertos išsigandusios 
akys žiurėjo j aukštį. Po valan
dėlės sudribo keliai, sušuko kur
čiu balsu ir krito išsitiesęs prieš 
krosnį.

Krikščionių demokratų blokas nepaiso nei teisingu
mo, nei krašto gerovės ir, vėl turėdamas vieno ar dviejų 
balsų daugumą Seime, jisai elgtųsi kaip tinkamas — jei
gu ne ta nelemta aplinkybė, kad ne jo žmogus sėdi Seimo 
pirmininko vietoje.

Praėjus į Seimo pirmininkus opozicijos atstovui d- 
rui J. Staugaičiui, suiro arba bent susitrukdė daugybė 
klerikalų planų, prirengtų paskutinei prieš rinkimui 
Seimo sesijai. Kas gi daryt? Reikia kaip nors atsikratyt 
nuo to pirmininko! Ir štai prieš d-rą Staugaitį prasideda 
begėdiškiausios provokacijos. Darbo federacijos, ūkinin
kų sąjungos ir krikščionių demokratų vadai Seime kelia 
triukšmą prieš Seimo pirmininką, kolioja jį, pravardžiuo
ja piemeniškais žodžiais. Bet tai negelbsti — pirminin
kas jįj nepaiso. Tuomet klerikalai sugalvoja išreikšti ti
rui Staugaičiui “nepasitikėjimą”, ir kiekviena jų frakci
ja parašo ir paskelbia rezoliucijas prieš Seimo pirminin-. 
ką. Klerikalų gi spauda tuo, tarpu šaukia, kad, jeigu dau
guma atstovų esanti nusistačius prieš pirmininką, tai ji
sai privaląs padaryti iš to “atatinkamas išvadas” (t. y. 
rezignuoti)!

Bet ir tai negelbsti. D-ras Staugaitis nekreipia dėme
sio j tas klerikalinių frakcijų rezoliucijas, kadangi Sei
mui jos neturi jokios reikšmės.

tai pa- 
mirties 

bausme bausdavo ne tik už nu
žudymus, bet (iki 1880 m. 
Anglijoje) už vogimą lovos bal
tinių ir laiškų iš pašto dėžučių, 
išžaginimą, banknotų padirbi
mus ir k... Ypatingai tais 
žiaurių bausmių laikais, kuo
met liežuvius pjaudavo, gyvus 
degindavo, žmones į keturias 
dalis arkliais plėšydavo, asmens 
ir turto neliečiamybė buvo ma
žiau užtikrinta, • kaip šiandien 
Olandijoj ir Norvegijoj, kur 
mirties bausmė nėra žinoma-

Po to seka dar du provokatoriški krikščionių bloko 
žygiai. Viena, kiti Seimo prezidiumo nariai (susidedan
tys iš klerikalų) atsisako eiti savo pareigas, boikotuoja 
pirmininką. Seimo pirmininkas, pav. kviečia sekretorių 
skaityt įėjusius įstatymų sinnanymus; bet pastarasis ne
skaito, ir pirmininkui tenka pačiam juos perskaityti.

Kuomet Seimo pirmininkas paskelbia naujus įstaty
mų sumanymus ir pasiūlo Seimui atiduoti juos tam tik
roms komisijoms, tai klerikaline dauguma šitą pasiūly
mą atmeta, kad tuo budu butų sustabdyta visa Seimo dar-

Tauta mokoma pildyti įsta
tymus ne žmonių plėšimu, bet 
kultūros ir materialių gyveni
mo sąlygų kėlimu. Mirties baus
me turi savyje dar ir tų pavo
jų, kad valdžia, nukirsdama 
I rasi žengė! io jgalvą, nurimsta 
ir nebesirūpina pašalinti pa
grindines prasižengimų prie
žastis: masės neturtų ir nekul
tūringumą. Profesionaliniam už
mušėjui mirties'bausmė yra 
rizika, panašiai kaip audra ju
rininkui arba cirko artistui 
griuvimas nuo trapecijos, susi
daužant galvų į arenų. Daug 
profesijų turi savo rizikų, bet 
tai nesulaiko profesionalo. At
virkščiai, mirties bausmės oši
mas daro ž virinančios įtakos. 
Garsus mąstytojas prof. Foers-

minimo, didina storžieviškumą 
ir prieštarauja L. L.
sios etikos pagrindam^. Pats gi 
.mirties bausmės esimas suriš
tas su kitu
kurs išjudina teisingumo pa
grindus valstybės sankcio
navimas nekalto nužudymo. To
ji baisi galimybė, kaip parodo 
Sėlio knyga “Baudžiamojo teis
mo klaidos” paskutiniame šimt
metyje 28 sykius tapo įvyku
siu faktu- Ir kiek kitų panašių 
įvykių rasime (įar italų advoka
to Rebrandi ir prancūzų Zai- 
ller-Vonoven knygose. Ir paga
liau kiek panašių jaudinančių 
tragedijų iki šiol neatidengta! 
— Teismas darė, daro ir gal 
būt darys klaidas.

Kokiame laipsnyje netiesio
giniai apkaltinimai :
teismo klaidomis įtikinančiai 
nušviečia švedų kriminalistas 
Duse savo romanuose. Bet dar 
labiau įtikinanti teismų aktui, 
kuriuos surinko Sėlio savo kny
goje. Visų atmintyje tebėra 
Dreifusso ir musų akyse ant
roje instancijoje- išteisinto, pir-' 
moje.gi apkaltinto šteigero pro
cesai. Teismų klaidų šaltiniais 
gali būti ne tik apgaulingi ne
tiesioginiai apkaltinimai, bef ir 
melagingi parodymai isteriškų 
arba papirktų liudytojų, prieš
mirtinis kliedėjimas mirštan
čio, Keršto instinkto aptamsin
tas protavimas (ypač politiniuo-

kaip vienas iš jūsų pasielgė su

juoke ironiškai Mac’as.,— Jania- 
das mane užtikrino, kad tai yra 
Rytuose žinomi nuodai, kurie 
neiššaukdami jokių-konvulsinių 
skausmų, pavidale mažo nusilpi
mo pabaigia žmogaus gyvenimą 
už valandos laiko.

Pastūmėjo mankietą ir žvilg
terėjo į laikrodį.

— Lukterkite, tuojaus apskai- 
čiuosim. Dabar jau suėjo 53 
minutės’ nuo išgėrimo kavos. 
Taigi už 7 minučių sužinosiu kas 
yra mano žmonos budelis.

Aukšta jo figūra išsitempė 
gali tapti b’ff sustingo, o man širdį su-

Pagaliau, dar ir to negana. Klerikalui vadas Šmulk
štys paduoda Seimui siūlymą baigti dabartinę sesiją ir 
po to už koleto dienų pradėti naują, “nepaprastą” sesi-. 
J4- i

Kun. Šmulkščio sumanymo tikslas yra įvykinti nau- 
Semi" pirmininko rinkimus. Kiekvienai savo sesijai,

kol randasi “nereikalingos” gy- 
• vybes, kurias bu dvejojimo ga
lima pašalinti, mes turime vi
suomenes organizme atvirų 
žaizdą. Iš kiekvienos srities, ka
me leista žmogui žudyti žmo- 

nors tai ir butų pagrjs- 
į visas gy-

Laikraščio skil- 
nevieta išva-rdinėti pana- 

Kiekvienas, kurs 
ras

&U
ta bei iškilminga 
veninio sritis įsiterpia mažėji
mas baimės prieš žmogiškosios 
gyvybės panaikinimą. lasai 
šventas gyvybės gerbimas pa
kertamas sielos gelmėse val
stybės daleisto užmušimo oši
mu. Nieks taip nesulaiko žiau
rumo, niekas taip nesustiprina 
sąžinės, kaip krikščionybės są
mone jxaskelbti kiekvieno žmo
gaus gyvybės šventumas ir ne- 
liecianiA be. Krikščioniškiems

rechnungsfahige) procesuose) 
t. y. žmogiškosios prigimties 
netobulumai.
tvse
šias klaidas, 
šiuo klausimu įdomaujasi, 
gan įtikinančios medžiagos cL 
tvotose Sėlio,, Rebrandi ir Zail- / 
ier-Vonoven knygose.

Nesenai Berlyne vienos, išža
gintos ir nužudytos tarnaitės 
draugė ir vienas šoferis pri
mygtinai “pažino” vienų stu
dentą esant, nužudytosios 
užmušėją. Tik dūku tam, kad 
jis visą tą naktį ūžė šantanuo- 
se, jam pavyko įrodyti alibi. Jei 
jis butų lą naktį praleidęs so
de ant 
nas 
galvos.

1868 
singumo

suolelio ir vienat vie- 
iicbulų jis ai laikės savo

metais Saksonijos tei 
in misteris pasakė

spaudė, lyg replėmis žiūrint į 
gerą ir malonų Mac’ą, kuris pa
našus buvo dabar į keršto die
vą. Vargais negalais nukrei
piau nuo jo akis ir nusigandęs 
permečiau žvilgsniu visus savo 
keturis draugus. •

Vimiso veidas atrodė, lyg pe
lenais apibertas. Pusiau atver
tose lupose ir pilnose išgąsčio 
akyse galima buvo matyti skau
smas. Atrodė į žmogų, kuris ne
tikėtai gavo baisų smūgį galvon. 
Raudonas Romingtono veidas 
pamėlynavo, pats sėdėdamas fo- 
tejyjų, negražiomis ir plačiomis 
savo rankomis nejučiomis įsi
skverbė į jo šonus nenuleisda
mas nuo Mac’ o akių, štodar- 
das, kuriam ant kaktos kabojo 
sutaršytų plaukų pluokštas, žiu
rėjo į Mac’ą raudonomis, pilno
mis kraujo akimis, lyg kurtas 
vydamas žvėrį Gal mąstė apie 
tai, kaip šisai atsitikimas suvar
toti novelei. Priešais mane nuo 
ugnies įdegusiu veidu, ant kurio 
žaizdos pėdsaką dar labiau pa
raudo, sudėjo Clelandas. Susi
kūprinęs, pasilenkęs į ugnį, ran
kas suspaudęs tarp kelių, su- 
kraipyta burna stengėsi atrodyti 
ramiu. O jo akys! Niekuomet 
gyvenime nemačiau tokio akių 
žvilgsnio, kuriame butų tięk nu
sigandimo ir furijos!... Visas 
pradėjo drebėti. Kūnas jo trau
kėsi, darėsi mažesnis; jis norėjo 
paskęsti tame fotelyje. Gerk
lėje sugargaliavo ir is krutinės

Nieks nedrįso pirmas prabilti. 
Gaisrininkų komandos šauks
mai girdėjosi tik tolumoje, o lai
krodis vienodai ir monotoniškai 
tukseno sekuncĮes. t į |

Kažkuris pavertė stiklinę, ku
ri krisdama nuo krosnies ant že
mės suskambėjo subiredama į 
šmotelius. Visi pravėi’ėm akis s
lyg iš miego.

Macas stovėjo nejudėdamas ir 
su ta pačia šypsena žiurėjo į be- 
siraičiojantį po jo kojomis Cle- 
landą.

— Tai tu, Clelande? 
taip! Dabar suprantu, 
nenorėjai šiandien pas 
ateiti. Tai mat kas buvo 
siniu draugu” man# vargšės Fi- 
lidos! Cha, cha, cha..l Labai 
norėčiau, kad ji dabar tave čia 
pamatytų!

Balsas jo buvo šaltas ir kur
čias.

Šokau iš fotelio ir vienu šuo
liu pribėgau prie Maco, pagrie
biau jį už peties ir sušukau:

— Mace, Mace! Dievaži! Ką 
tu padarei?

Pažiurėjo i mane, lyg niekur 
nieko.

— Padariau ? Ką gi aš pada
riau ?

— Na... o gi su Clelandu. Ar 
tu visai negalvoji, kas iš to iš
eis ?

Instinktyviai atsiklaupiau prie 
beveik jau sustingusio Clelando, 
ir kaipo gydytojas greitai atse
giau §varką ir pusšvarkį. Bet 
tuojau supratau, kad visokia 
pagalba yra,jau pervėlu.

— Nežinau, ar tu žinai, kas 
iš to viso išeis, — tariau kelda
masis nuo grindų.

— Ar žinai, kad jis miręs?
Macas galvos linktelėjimu pa

tvirtino.
Vienas iš musų paklausė:
— Mirė? Nejaugi? Ar esi 

tikras? O gal tik apalpo?...
ne. Jau negyvena. Jau 

lavonas.
Salėje vėl įsiviešpatavo tyla. 

Stovint prie Clelando lavono žiu
rėjau tai Į jį, tai į nejudamai 
stovintį šeimininką, tai į savo 
draugus. Ir rodosi, kad štatar- 
das pirmas prabilo:

— Ar nereiktų... Man rodo
si... kad tokiuose atsitikimuose... 
paprastai pranešama... polici
jai?... Prakeikta istorija. Juk 
šiaip ar taip, tatai vistiek išeis 
aikštėn... to paslėpti negalima. 
Ir visai nėra tikslo laukti naujų 
komplikacijų...

Macas ramiai atsakė:
— žinoma, žinoma. Del viso 

ko, kad išvengti nemalonumų,

Ach, 
kodėl 
mane 
“dva-

Ptrmadienis, Kovo 15, 1926 
reikia tuojau pranešti policijai. 
Artimiausia policijos stotis yra 
prie Vihe Street. Mano stalčiu
je yra telefonų knyga rr ten ra- 
t ite telefono numerį.

— Aš negaliu suprasti, kad 
tu vis dar nenori žinoti, kad iš 
to viso išeis, ką esi padaręs?

Macas patraukė pečius.
— O kas gi man gali grasyti?
— Kaip tai? Dar apie tai 

klausi? Juk tu užmušei žmo
gų !

Pakratė galvą duodamas nei
giamą atsakymą.

— Aš užmušiau žmogų? Nie
ko panašaus! Liko nubaustas 
frulyg užsitarnavimo ir daugiau 
nieko.

— Tokia yra tavo nuomonė ir 
iš nemanau visai ginčytis ar ji 
teisinga ar ne, bet man rodos, 
kad anglų teismas visai kitaip į 
tai pažiūrės.

— Teismas? O ką gi teismas 
turi su tuo bendra?

— Kaip tai? Ir vis dar nesu
pranti ir suprasti nenori? Juk 
tur būt neabejoji, kad busi ap
skųstas ir...

— Aš? Apskųstas? Ir už 
ką?

— Bet žmogau, atsipeikėk.
Juk už tai, kad liepei nunuo

dyti žmogų?
— Nunuodyti? Niekuomet 

gyvęnime!
— Kaip tai?
— Kaip tai ?
— Paprastai. Kavoje nebuvo 

ickių nuodų. ‘
— Nebuvo’nuodų?...
— Juk galima apie tai persi

tikrinti. Stiklinėje dar yra 
truputis kavos, ir iš to galima 
padaryti chemine analizė. Jis 
numirė tik iš baimės... tik iš bai
mės.. jį užmušė jo paties sąžinė.

— Tai reiškia neliepei jo nuo
dyti?

žvilgterėjom viens i kitą neži
nodami ką apie tai turime ma
nyti.

Macas iškratė cigaro pelenus 
ir tyliu balsu, balsu be laiko pa
senusio žmogaus, kuriuo gyveni
me niekas nevylioja, kuris senai 
nustoję^ yra gyventi, tarė: .

— Ne. Užmušė ji jo paties 
sąžinė. O gal ir dabar kuris 
nors jūsų pašauks policiją...

(“V. A.”) Vertė A. Ainis.

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

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

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

^ALIN PLIKUMAS! ’
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
Į.turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
1 nio plaukų.

Ateikite* ir persitikrinki!.
Mano gydymo budus taipgi su-

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.\ . u-*
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Naujas viršininkas

Chicagos Pūdymas

North Side

Gaisro sargas

Roseland

(Tąsa ant tt-to pusi.)
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J. Mickevičius geresnis

Ignacas Lrvakis 
128 Kensington Avė
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25 METŲ PRITYRIMO

Raudonas vynas

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

C!!!CAGOS
ŽINIOS „

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?'

Pakliuvo už orgiją 
hotely

Pigi ausis Lietuvis
Graborius Chicagoje

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

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

L Pacific and Atlantic Photo]
Gertrude L. Herdle, Roches- 

ter (N. Y.) Meno Muzėjaus di
rektorė. Ji dar neturi 30 metų 
ir yra jauniausi iš visų muzėjų 
direktorių.

mentu aplieti; galvos žaizdos 
jau baigia gyti. J. Mickevičius 
buvo dideliame pavojuje, 
buvo gavęs 
I )r. Montvidas 
sergėjo, kaip 
“No sir!” — s 
Mickevičius turi pasveikti!” Jo 
žodžiai pildosi jam prižiūrint 
ligonį.

Nors didelė nelaimė patiko p. 
Mickevičių, bet jis visgi turėjo 
didelį giliukį. Jis buvo visai po 
pat gatvekario ratais, bet gat- 
vėkario valdytojas paspėjo pa
leist leiterią (drobyną), kurį 
nors pusėtinai apdaužė, bet nuo 
mįrties išgelbėjo.

sugrįžo įš Ohio val- 
tuoj pradėjo treniruo- 
tinkamai prisirengus 

Tos 
First

AKIŲ LIGAS

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

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

Julius Mickevičius, kurį bu
vo gatvekaris sužeidęs, eina ge
ryn. Pasirodė, kad koja nėra 
sulaužyta, tik šonas ir petys 
sulaužyti, kurie dabar yra ci-

nes 
plėvės uždegimą.

p. Mickevičių 
lėliukę akies, 

akę įftktaras, —

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Kuomet vieni kaziruoja kiti 
naikina, atsiprašau, geria mun- 
šaina, kaikurie žmonės užsiima 
naudingesniais darbais. Jonas 
Rukštela, 1829 So. Haksted St., 
būdamas keleto amatų žinovas, 
liuosu nuo darini laiku galvojo

susi 
John \V 
North Side 
\Vashington 
Dundas. tos 
vėją, kaipo 
jos ir apkaltino juos už išgėdi
ni mą mergaitės. Trijų kitų tos 
kompanijos pardavėjų ieško
ma. Abu areštuotieji tano pa- 
liuosuoti už $16,(XX) ir $1(),()(X) 
kaucijos ir neužilgo bus teisia-

Požėla 
si i jos ir 
tis, kad 
prie ristynių su Linovu. 
ristynčs įvyks kovo 23 d 
Rogiment Armory svetainėj 
<& Michigan

Linovas,

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar nei
kiame, į bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S®. Halsted St. 

Chicc#*, DJ.

avė.).
rusų levas, yra 

tyręs mistikas, tad Požėlai, 
gero, bus riestai. —X.

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
l’hone Canal 0464

Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

Dėkavoju draugams ir (kau
gėms už aukas surinktas palai
dojimui A. A. Juozapo Žeme
lio, katras tapo palaidotas ant 
Tautiškų kapinių. Ketvirtadie- 
nyj, Kovo 11 d., 1926 m.

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

padaryt, joj? kitieih patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
ptrniin.

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Ekspliozija išdavė 
munšainą

Aušros Knygyne įvyko per
mainų. Board direktoriai išrin
ko naują valdybą ir naują vir
šininką (manažerių). Nuo da
bar jau eina pareigas naujasis, 
p. A.. Ambrazevičius. Jis yra 
patyręs biznierius knygų bizny
je ir 
rovės

VINCENTAS ŠVEIKAUSKAS
Mirė Penktadienyj, Kovo 12 

dieną, 8:15 valandą vakare, 
1926 m., sulaukęs 56 metus am
žiaus; gimęs Barnių kaimas, 
Kražių parapijoj, Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 26 metų, 
palikdamas dideliame nuliudi* 
me savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Aleksandrą, dukte
ris Stanislavą ir Adolfiną iv žen
tą Jurgį Marcinkevičįų, ir ke- 
lurius pusbrolius. Lietuvoje dvi 
seseris, pusbrolius Kun. Bene
diktas šveikauskis, ir Aleksan
drą ir Stanislovą Šveikauskus. 
Dabar randasi namuose 4504 
So. Wood Street.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny], Kovo 17 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Šveikau
sko giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys ir Žentas
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Ar yra balta dėmė ant vokų

Dr. Jan J. Smetona
OPTOMETRISTAS

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

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rečiai. 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

kovo 16 
dieną, 8 vai. #|to iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo P. Š. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antelės giminės, 
draugai ir pažįstami esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir alsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika Tel. Yards 
1138.

JURGIS SKARVIS
Ąjnžiaus 40 metų. Mirė Ko

vo 12, 1926. Paėjo iš Viešintų 
parapijos, Morkuniškio Vienkie
mio, Panevėžio apskričio, Suba
čiaus valsčiaus. Paliko didelia
me nubudime Lietuvoj tėvą ir 
motiną, du broliu Antaną ir 
Franciškų, dvi seseris Viktori
ją ir Teofiliją ir tris pusbro
lius Amerikoj.

Kūnas pašarvotas pas grabo- 
rių S. P. Mažeiką, 3319 Au- 
burn Avenue.

Laidotuvės atsibus Utarnįn- 
ke, Kovo 16, 1926, 1 vai. po pie
tų į Tautiškas kapines.

Meldžiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nubudę liekame,
Pusbroliai Gasparas ir Franciš- 
kus Kėdainiai ir P. Bernadišius

Subatos vakare, kovo 
p-iai Marijonai šiušienei 
surengta išvnejučių puota 
prise party). Rengėjos 
p-nios T. Zlatarinskienė ir M. 
Naverauskienė, kurios sukvietė 
apie p(> svečių. P. p. šiušiai bu-

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir ąpeciali- 
zuoj įsi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir

• privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pugelba.
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- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
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. M • 
terų priėmimo kambarys 508. PenV. 
tas augštas, Crilly Namas. 25 n.c- 
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Punedėliais, seredomis 
ir sutintomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė,

AN1ELĖ VAIČIENĖ
Mirė kovo 12 d., 8 vai. ry

to, 1926 m., .sulaukus 53 me
lų amžiaus; gimus Raseinių 
naranijoj, Kauno vedybos, 
St nitt kaimo. Paliko didelia
me nubudime vyrą Joną, 3 
dukteris: Jadvygą, Emiliją ir 
Bronislavą; 2 sūnūs; Stanis
lovą ir Pranciškų. Dabar ran
dasi namuose (i t 13 S. Washte- 
navv Avė.

Laidotuvės
8 vai.

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. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

savo pažystamų 
r mirė širdies

S vilių kaimo.
ninku parapijos, Panevėžio ap
skričio. Paliko dideliam nuliūdi
me dvi seseris: Malviną ir He
leną ir brolį Alfonsą.

Išleidžiant iš namų pribuvo 
Tautiškos bažnyčios klebonas

Keleivio” redaktorius kalbės 
Liuosybės svetainėje

Į Pacific and Atlantic Photo]
Harold A, White, garsus ne

žinomų šalių tyrinėtojas, išvyko 
iš New Yorko į Tibetą; o iš ten 
važiuos į Abisiniją. '

KONSTANTAS GALDIKAS
Mirė .Kovo 12 dieną, 11:30 

valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 30 metų amžiaus; gimęs 
Kauno ^ėdyboj, Telšių apskri
čio, Šateikių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 14 metų, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
mą dukterį, dviejų mėnesių. 
Motina mirė du mėnesiai atgal, 
o dabar jos tėvas. Ciocė Mag
dalena Selemienė, pusbrolis An
tanas, pusseserės Magdalena 
ir Adela. Lietuvoj motina Do
micėlė Gaidikienė. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 923 West 33rd 
Place.

Laidotuves įvyks Kovo 16 
dieną, 8:30 vai. iŠ ryto iŠ na
mų j švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Konstanto Galdi
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi ir taipgi draugai likusių 
nubudime jo mylimųjų esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Visi Selenių giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. i . Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Keletą dienų atgal policija 
suėmė veik pamišusią Irene 
Saari, kuri prisipažino, kad pen
ki žmonės į>er prievartą laike 
ją hotely per kelias dienas gir
dė munšainu ir gėdino ją. Po 
kelių dienų tokios orgijos jai 
teko eiti j ligoninę, bet dar ir 
iki šiol ji tebėra dalinai pami- 

Policija tuojaus areštavo 
liill, vice prezidentą 

Reali y Co., 77 \V. 
St. ir Arthur W. 
kompanijos parda- 
rengėjus tos orgi-

Kovo 5 d. Tautiškose Kapinė
se palaidojo jauną lietuvį Petrą 
Dolobovskį (l)orby). Velionis 

42 m., nevedęs, gy- surast ir padaryt daiktą, kuris 
6810 S. Maplewood Avė. butų naudingas visuomenei. 

Buvo pasiturintis žmogus, l'žė- Skaitydamas laikraščius pMtė- 
jęs prie savo pažystamų, urnai mijo, kad naktį daugiausia na- 
susirgo ir mirė širdies liga, mai užsidega nuo perkaitusių 

Vabal- krosnių. Siaučiant dideliems 
šalčiams žmonės visa jėga kūri
na pečius ir nuo to kila gaisrai. 
Tai ir davė idėją p. Rukštelai 
padaryt aparatą, kuris išbudin
tų miegančius prasidėjus gais
rui arba kilant temperatūrai. 
Demonstruojant šį aparatą pa
sirodė geros pasekmės. Valdžia 
užgyrė ir išdavė patentą varde 
Automatic Circuit Closer, pri
pažindama Jono Rukštela išra
dėju. Patento numeris 1372314. 
Šis aparatas, kaip tik pasiekia 
jam paskirtą laipsnį šilumos, 
pradeda skambinti ir žmonės 
gali išgelbėti netik savo turtą, 
bet ir gyvastį. Su šio pa rato 
pagelta gaisrų didelis /raičius 
sumažės, jei žmonės savo na
muose šį aparatą turės.

J. Rukštela jau dirba ir kitą 
naudingą aparatą, kuris ant 50 
nuoš. sumažins nelaimių. Kaip 
tik gaus patentą, tada bus pla
čiau aprašyta.

Tul LidayeUe 42255
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvi?, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriaiutM.

M. Yuška,
1228 W. 3.8lb ( hicaeii, Ui.

Chicaga išrodo lyg kokis er
dvus Lietuvos pūdymas, kuria
me musų lietuviai vandravoda- 
mi pasižymi gerais ir prastais 
naudingais ir nenaudingais, 
kulturingftis ir nekultūringais 
darbais.

Tūlas lietuviškas 
smarkiai įsižeidė ant 

liill yra labai nusiminęs. Esą nų”, kad jose tilpo 
jis visą savo amžių darbavosi, A. P. Kvederas mokinasi 
kad pasiekus pasisekimo bizny, šku kunigu, 
bet kuomet pasiekė, tai urnai Bolševikų reporteris 
viskas liko sunaikinta. Dundas visada semia žinias 
gi labai niekinančiai atsiliepia nų 
apiv mergaitę. Esą ji esanti be- kymą Kvedero 
moksle fine, kurios tėvai ne kęs, “Ak! taip 
angliškai nemoka, atvykusi iš 
mažo Minnesotos miestelio, ku
ris nė geležinkelio neturi ir ji 
esą dalyvavusi orgijoj 
riai, be prievartos. Bet 
gijos dalyviai slapstosi

Kvedeias atsa- 
— neužsigynė.

Klierikas žada “Naujienų” 
reporterio (kurio, nes jų dau
gelis?) “raudonu vynu” pavai- 

savano- sinti savo bolševikiškus J<ole- 
gas. Girdėt, kad klierikas jau 
gavo “šaltas kojas” gal nebus 
kunigu. Priežastis, gal, kad 
valdžia daugiau kaip per pusę 
sumažino kunigams vyną.

POŽĖLA SUGRĮŽO IR REN 
GIAS1 PRIE RISTYNIŲ SU 

LINOVU

Ekspliozija vieno iš munšai- 
no valytuvų trečio aukšto san
dely prie 2735 Lincoln avė., 
išdavė didelę munšaino dirbtu
vę, kuri pagamindavo apie 
10,000 galionų alkoholio į sa
vaitę. Ekspliozija didelių nuo
stolių nepadarė, bet ji pašaukė 
policiją, kini ir surado mun
šainą. Kadangi pirmame ir 
antrame aukšle buvo sandeliai, 
tai buvo lengva munšainerianis 
išgabenti munšainą r°t ir die
nos laiku-

, “Keleivio” redaktorius, St. 
Michelsonas, Chicagon atvyks 
ateinantį ketvirtadienį (kovo 
18 d.) ir tos pačios dienos va
kare pirmą sykį kalbės North 
Sidėj Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia avė. Prakalbų pra
džia nuo 7:30 vai. vakaro.

St. Michelsonas yra geras kal
bėtojas. Northsidiečiai neatsi
mena kada jis pas juos* kalbėjo 
ir todėl jie laukia jo atsilanky
mo. —Reporteris.

klierikas
“Naujie-

žifiia, jog . laikė, 
tauti

kun. Stanislovas Tautas, kuris 
pasakė pamokslą ir apeigas at- 

Petras Dobrovolskis bu
vo kornetistas ir narys Amer
ican Musjcians Union, tad • jo 

kuris'draugų benas griežė jam atsi- 
Naujie-j sveikinimo liūdnas meliodijas. 

parašė savo spaudoj atsa-'Ant Tautiškų Kapinių kun.
Tautas vėl pasakė atsisveikini
mo pamokslą, o benas atsisvei
kinę liudnu maršu.

Daug palydėjo draugų ir gė
lėmis uždengė jo karstą 
minusi giminės.

Lansing, Oak Glen 
ster miestelių, arti llammond, 
gyventojai naktimis renkasi 
bažnyčioj ir meldžiasi, kad už- 
sidarvtų karkiamos. I a mada 
įvedė vienas kunigas ir dabar 
susirenka po 5(11) žmonių kas
nakt j bažnyčią. Bet nors jie 
meldžiasi jau antrą savaitę, bet 
dar nė viena karciaina neužsi
darė ir nemano užsidaryti.

žada pasidarbuoti bend 
naudai. /

— Reporteris.
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|vaitę vakaciįų, o išdirbęs • 10

Lietuvią
viena savaite* apmokėtu vakaci-

(Tąsa nuo 5 pusi.)

vo išvežti į l'armas, o kada su- 
gryžo, tai rado pilną namą sve
čių, o broliai Kenstavičiai, 
jiems įeinant, užgrojo maršą. 
Paskiau buvo gardi vakariene, 
taipjau įteikė p. p. šiušioms 
gražią dovaną. Po vakarienes 
gi svečiai pasišoko prie gražios 
muzikos. —Ten Buvęs Svočias.

Cicero
Kovo 10 d. VVestern Eeleetiie 

('.o. šventė 50 rųetų sukaktuves 
nuo išradimo telefono. Visi tos 
kompanijos darbininkai buvo 
apsagstyti guzikiukais su tele
fono paveikslu ir numeriu 50. 
Anksti gi ryte tapo iškabinti 
pranešimai apie permainas va- 
kacijose. Pirmiau i uvo, kad iš
dirbęs 5 molus gauna vieną s

P. PetradČiulė-Milerienė, gabi Chicagos lošėja, dalyvauja 
“Birutės” statomoj muzikalėj operetėj “Surprise Party'*. Ji 
vaidins Tarulienės rolę.

Artistas J. Babravičius 
rengiasi prie koncerto

Senai chieagiečiai lx?girdėjo 
p. Babravičių. Prieš dvejetų 
metų. O visi juk jį atsimena! 
Kiek kalbų tąsyk jis sukėlė! 
Džiaugėsi lietuviai, kad nors 
vieną tikrą dainininką jie su
laukė.

Dainavo jis kartą, dainavo 
kitą o žmonės negalėjo at
sidžiaugti. “I'ai bent daininin
kas!“ kalbėjo žmonės.

Dabar vėl turės chieagiečiai 
progos išgirsti Babravičių dai
nuojant. Kovo 26 d. Orchestra 
Hali įvyks jo koncertas.
, Nėra abejonės, kad visi muzi
kos mėgėjai, visi tikros dainos 
mylėtojai eis į artisto Babravi
čiaus koncertą. —K. S.

| ■ 1.......... ■ i

“Birutė” sunkiai 
dirba

“Birutė” dirba išsijuosusi. 
Beveik kas dieną Įvyksta repe
ticijos. Komp. A. Vanagaitis 
ramios valandėlės neturi. Bašo 
dainas, mokina chorą, mokina 
vaidinti.

Kam tik repeticijose teko 
būti, visi sako, jog ‘‘Surprise 
Party” yra “fain” dalykas. “Fo-

jų, o kas išdirbs penkis metus, 
tas gaus dvi savaites. Vakaci- 
jų laikas prasideda su pradžia 
gegužės mėnesio. Naujieji dar
bininkai džiaugiasi, bet senieji 
veteranai nieko nepelnė.

— Senis.

Jau kelis sykius buvo rašyta 
apie Petrą Stankaitį ir jo padė
tį.

Pereitą sekmadienį jį aplan
kiau ir įteikiau $15.50. Tai yia 
auka SLA. 191 kp. ir kuopos 
narių, kurie buvo sudėti kuo
pos susirinkime. Stankaitis au
kojusiems taria širdingiausį 
ačiū.

Ligonis dabar randasi miesto 
džiovininkų sanatorijoj. Drau
gų ir pažystamų prašau ligonį 
aplankyti . Važiuoti reikia 
(’.rawford Avė. gatvekariais į 
šiaurę iki galo linijos. Ten ir 
sanatorija. — K. P. Deveikis.

i nių” bus. Dainos gražios ir 
i meliodingos.I

Tad kovo 21 d. bus tikra 
“Birutės” šventė. Naujas vei
kalas, naujame teatre...

—K. S.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
■ ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI f. 100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.Gn į metus per visą 

likusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$600 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamišlyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytulnėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir- pHsftir k aii sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPin.KA, 
1739 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
Ar nori būti nartu Chicagos 

Lietuvių Draugijos?
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašei pus yrU viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas ’ siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašclpa išmokama gyvenan
tiems Bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Narinis gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra prieinamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
leriuoti kaipo pašrlpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
\ ra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p.io Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Ilahted Si.. Tel Boulevard 
1)663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti Įstoti j šilą Draugiją 
galite paduoti prašinu) prie Bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankiniui galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums soKaihd.se vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynus’, 3210 S. Halsted 
Street.

Moterų Pasaulinės Parodos 
(Woomen’s VVorld Fui r) susirinkimas 
įvyks pirmadieny, kovo 15 d., 19*26 m., 
8 vai. vakare, Mark White Sųuaro 
Park svet., 29 ir Halsted gatvių. Yra 
pageidaujama, kad visos moterų 
draugijoj prisiųstų savo atstoves ir 
pavienės moterys gali atsilankyti į su
sirinkimą. Kuo daugiau atsilankys, 
luo pusekmingiau galėsimo darbą 
vykinti. Visos moterys yra kviečia
mos pi įsidėti prie šio didelio ir svar
baus darbo, be skirtumo, kas tik gali 
ir kaip gali. Kviečia ,Valdyba.

Vilniaus Vadavimo K-to narių 
ir draugi*’! delegatų svarbus susi
rinkimas bus panedėi.v, kovo 15 <1., 
8 v. v., Lietuviu Auditorijoje. Visi 
nariai ir dęlegatui prašomi pribūti. 
Bus atskaitos ir prisirengimas prie, 
tolimesnės darbuotės. —Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

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

ASMENĮIJIESKOJIMAI
PA J IEŠKĄ U savo pažįstamų An

tano Valančiaus, Marijonos Muraus
kienės ir Vincento Jurgelevičiaus, vV 
d paeina iš Lietuvos, Tauragės ap
skričio,/Naumiesčio miestelio. Malo
ni kitę atsiliepti aiba kas anuos žino, 
malonėkit pranešti, už ką busiu dė
kingas. Aš norėčiau žinoti ar jie yra 
gyvi ir aš norėčiau su jais susiraši
nėti. Mike Franevsky, Box 58, Mil- 
burn, W. Va.

Aš Joanna Januškaitė iš Narušai- 
čių kaimo, Radviliškio parapijos, pa- 
jieškau Pranciškaus Kušle, paeinan
čio iŠ Liepojaus.

Mano adresas toks:
JOANNA JANUSKA1TĖ 

123 Stcvens Street 
Geneva, UI., Kane County

JIEŠKAU Justino Pakšto, gy
vena Newark, N. J. Turiu svar
bu reikalą. Meldžiu atsišaukti.

KAZIMIERAS CHEPUKAS
2518 W. 89th Place 

Chicago, III.

įvairus skelbimai ’
DASTATOM anglis Southern Illi

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division SU

- netoli Marshfield
„■■■ ................ ..M,—— ............... .... ............................... I II Z

BAGDONAS BROS,
MOVIKG, EXPRESSING & COAL
• PIANO MOVING EXPERTS’

Long distance handling .
Turime daug metu patyrimą. 

3238 So. Halsted St.
Tel. rėš. Ygs 3408—Blvd. 7607 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAI> 

& HDW. CO.
Malevojam* ir popieruojam, 

laikom malevą, popier 
stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apieHnkdj. Jstuitfa 34 metu senumo. 
Didžiaunia ir Ręrlausia ''togu den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J, J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lnwnnnle 0114.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JEIGU NORITE TURĖTI

Geno. Aliejaus
Del Vartojimo

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

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

Pašaukite telefonu I«AFAYETTE 
97X0 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation

3711 So. California Avė.

1 ........ . ............ <
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTU AI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

> -

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062i 
------- —J

/--------------------- ----------------------
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikale- 
ssen, Rcstauran- 

Kpndžių, Re- 
kernių. Musų' 

•^^specialumu.s Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

Sosthcinifl, 1912 So State St.k__________________________ _ >

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA didelis šviesus 

šiltas kambarys, vienam ar dviem vai
kinams, 4517 So. Rockwell St. antras 
augštas, Tel. Lafayette 0541, Tel. 
Lafayette 5632.

REIKIA DARBININKŲ"
___ MOTĘRŲ_________
REIKIA moterų indų plovėjų, 

$17 į savaitę. Lovų taisytojų, $60 
į mėnesį. Virėjų, $25 į savaitę. Vei- 
terkų, $18 j savaitę. Merginų į dirb
tuvę, $15 j savaitę. Taipgi turime 
daug ir kitokių darbų.
South Purk Emplovmcnt Agency 

1191 So. Ilalstrd St., 2 II. 
Kampas 42 St.

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ

LIETUVIAI 
VYRAI!

Jus galite uždirbti daug pini
gų dėl savęs ir savo draugų bū
damas paskirtu vietiniu parda
vinėtoju ant musų didžiausių

westChester
SĄVASČIV

Tūkstančius dolerių uždirba 
lietuviai vyrai prie šio darbo 
dabar.

Ateikit ir pasimatykit su ma
nim tuojau! Daleiskit pasakyti 
jums kaip tai yra padaroma. 
Jums nieko nekainos dasižinoti.

Klauskite

Mr. HARMON

VVM. ZELOSKY COMPANY

111 W. VVashington St. 
Room 319

——..—— ----------------------- ------ —— ——
v ■ ;. < • .. .

NUOLATINIS LAUKE DARBAS
ABELNA ALGA $35 Į SAVAITĘ
VYRAI su patyrimu arba bo pa

tyrimo virš 21 metų amžiaus, kurie 
kalba ir rašo angliškai. Dykai mo
kykla važinėjimų instrukcijų. Vie
tos vakarų pusėj, šiaurėj Ir pietuo
se. Atsišauk it.

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

REIKIA vyrų automobilių plovė
jų, $35 į savaitę. Automobilių me
chanikų, $40 į savaitę. Stalų ntiva- 
l.vtojų, $60 į mėnesį. Kąrpenteriy 
į ilirbtuvę. 61c. į valandą. Vaikinų 
į dirbtuvę, $15 į savaitę. Mašinistų, 
75c. į valandą. Pasiuntinėjiinui vy
rų, 50c. į vai. Bačkų dirbėjų, 75c. 
i vai, Kabinet dirbėjų, 80c. į vai. 
Peėkuriu. 63c. į vai. Darbininkų, 
I8c. į -vnj. SnrHM, A27..SO j snvuilv 
VirOju, naktimis, .^30 j savaitę.
South Park Panployment Agency 

4191 So. Halsted Si,, 2 II. 
Kampas 42 St.

REIKIA DARBINiNKĮĮ
VYRŲ '

REIKIA 10 darbininkų i geležies 
atkarpų jardą. Jucob Ijinsky, 3647 
So. lloman Avė.
'i —..................-—-----------------------....

REIKALINGAS pirmarankis geras 
virėjas. Atsišauki! tuojaus. 3206 So. 
Halsted St., Tel. Boulevard 3985.

PA J IEŠKAU bučerio, kuris supran
ta savo darbą atsakančiai. Atsišau- 
kit greitu laiku sekančiu antrašu; 
1301 So. 5Gth Ct., Ckero, III.

REIKALINGI 2 virėjai, geri — 
pirmos klesos, naktinis ir dieninis. 
3103 So. Halsted St.

REIKIA 50 salesmanų, pilnam 
arba dalinam laikui. Bali uždirb
ti nuo $200 iki $500 į savaitę. 
Kiekvienam žmogui ateitis. At- 
sišaukit 4348 Broadway •

Si lite 5

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui ‘išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, Kampos, ra
šymai stalak, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexe! Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

JAUNA pora parduoda puikius 5 
kambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
mėnesius, šilkinis mohair parloro sej 
tas, 2 riešutiniai miegruimio setai, 
vulgbino kambario setas, bufetas, 
liampoK, kaurai, console fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadsvay N. 2 apt. Buckingham 5585

PARDAVIMUI
DIDELĖ dirbtuvė baigia didelį 

išpardavimą naujų, sempelinių, bis- 
kį vartotų grojiklių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už kai
nų. Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonų grafai po $17.50; 
$400 grojiklis p?anas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $600 grmik- 
lis pianas, $195; 1(1 Upright Planų 
po $29. Išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 į savaitę laike šio išpar
davimo. National Piano Stores, Ine. 
2332 W. Madison St.

DIDELIS BARGENAS

Tokio bargeno dar nieks nema
tėt. Kurie manot pirkti biznį, ne
praleiskit progos, bo kitos tokios 
nesulauksiu Persitikrinki! patys. 
Parduosiu bučernę ir grosernė 
mažiau kaip pusę kainos, tikrai 
Verjd $2500, už $1160. Labai svar
bi pardavimo įji'iežašlis.

3001 S. YVallace St.

DIDELIS bargenas; parduo
siu puikiausi restoraną ir room- 
ing house, arba mainysiu ant 
loto, mažo namo arba geros ma
šinos. Turiu parduot greit.

4346 So. Ashland Avė.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savb $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
---------------- ------------------------------------------------------ ę----------

PARDUOSIU 15 ruimų hotelį ar
ba mainysiu į kendžių Štorą. 206 
E. 23 St.

24 KAMBARIU Kotelis, geroje vie
toje pavieniai kambariai ir išren- 
duoti, garo šjluma ir elektra, lysas 
kaip norit, 1140 W. Madison- St. 
___________ _____ _________k—

PARDAVIMUI saliunas, Bowling 
alleys, šokių svetainė, 5 metų lysas, 
2402 St. Charles Rd., Belkvood, UI. 
Phone 3842 Belkvood.

SALDAINIŲ, cigarų, zcigaretų, ice 
cream parloras, rendos $50* j mėne
sį, įskaitant 4 gyvenimui kambarius, 
ilgas lysas, didelis bargenas. 2815 
West 38th Street.

NAMA1-2EME
PARDUOSIU savo du po 30 pėdų 

lotus pačiame vidury'Harvey, III. už 
$380. Dalį įmokėti. NAUJIENOS, 
Box 697.

PARDAVIMUI per savinin- 
ką didelis lotas, geroje apie- 
linkčje, gera transpirtacija, ne
toli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698 .

4 RUIMŲ mūrinė, karštu vande
niu šildoma bungalow. Kas norit 
nusimufuoti, atiduodu už $1,500

PARSIDUODA 6 ruimų bungalow 
kaina $9000^ randasi 6535 S. Camp- 
J)ell avė.

2 AUKŠTŲ po 6 kambarius me
dinis namas. Randasi labai gerų 
negrų apgyventoj vietoj. Kaina 
$5700; 2 storai ir 8 flatai. 67 SI. 
ir VVestern Avė. Kaina $57,000.

Kreipkitės:
J. YVELICHKA
So. Maple\vond ?Vv©.

Tel. Republic 37tt9
- --------r

NAMAI-ŽEME
KAM MOKĖTI R’ENDĄ

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Meywood 2704

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kainb 
bungalow, garu šildoma, kieto med
žio išbaigtu. 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 j mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir storų.

Savininkas
5*2,23 So. Sawyer Avp.

160 AKHU farma, 50 mylių nuo 
Chicagos, turi vėliausius įrengi
mus, hudinkai kainavo $1800 trys 
metai atgal, visi nauji. Geriausia 
juodžemis. Viskas auga labai gerai. 
Mainysiu j miesto nuosavybę. Sa
vininkas, 1027 Elston Avė.

Keystone 7931

PARDAVIMUI arba aminymui 280 
akrų \Visconsin valstijoj l’arma, su 
budlnkals, nėra šlako ir mašinų. 
Parduosiu pigiai po $35 už akrą, 
arba mainysiu į bungalo\v arba 2 
flatų namą.

KOI PAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0527

__A
6 APARTMENTŲ namas, sun 

parlorai, prie 51st St., skersai kelio 
nuo VVashington Parko, po 5 ir 6 kam
barius, 4 karų garažas, vendų $9,660, 
casb $10,000. Apkainuotas mažiau 5’Zi 
sykių negu renda.

Fairfax 5884

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
ailgštų mūrinis namas, 6 fialų, vi
si po 4 kambarius, remiu j mėnesį 
$90, parduosiu pigiai.

, 1625 S. Jefferson St.
Joe Plashtka

PARDAVIMUI arba mainymui 100 
arba 160 akrij formos Illinois val
stijoj, formos su šlaku ir mašino
mis, netoli Chicagos, mainysiu į 
2—4 arba 6 fialų namus.

t KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0527

TIKRAS PIRKINYS
5 KAMBARIU bungalow, prie ce

mentinės gatvės, didelis lotas 37Vž 
y 125, labai gera vieta gyvenimui, 
tiktai $5,500, cash $1,500, kitus kaip 
rendą.-

Charles Reuss
6844 \V. Grand Avė.

NEGIRDĖTAS Bargenas Roselan- 
de 4rių pagyvenimų muro namas šty- 
mu šildomas, rendos neša $225 į mė
nesį. Parsiduoda tik už $16,510, 
įnešti cash reikia $4,000.

Atsišaukite
209 E. 107 St.

Telefonas Pullman 7994

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

PARDAVIMUI narnas beveik 
naujas, 5 flatai, 1 krautuvė, 
tinka dėl grosernes ir bučernės, 
įplaukų $28(1 į mėnesi. Atiduo
siu už $34,000.

5258 So. Union Avė.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
—198 ir 240 akrų fanuos Wiscon- 
sin valstijoj, su šlaku ir mašinomis, 
mainysiu į 2 iki 6 fialų namus.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lavvndale 0527

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

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

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
—60—80 akrų fermos Illinois valsti
joj, su steku ir mašinomis, 60 my
lių nuo Chicagos, mainysiu į cot- 
tages arba 2 fintų namus.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 
Tel. Lavvndale 0527

PARDAVIMUI miestely Woodrtiff, 
Wis„ maža krautuvė, 6 kambarių 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lie
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į Chicagos 
namą. Pasimatykit su savininku.

2249 So. Loomis St., Chicago

PARDUODU pigiai dėl mir
ties 4 kambarių cottage, su skie
pu, šapa iš užpakalio, galima ją 
vartoti bile kokiam reikalui.

FRANK HOFFMAN
2633 W. 35th Street f 
Tel. Lafayette 2788 ‘

PARDAVIMUI didelis mūri
nis namas, 3 karų garažas, ce
mentinis skiepas, taipgi visokių 
smulkmenų krautuve, saldainių, 
tabako, Hri’fterio. Vilkit rfroil 
3748 W. Alsi St. Tel? Republic 

2212.

NAMAI-2EME
Boom - Botim - Būdui

$12.50 $12.50 — $12.50

Tiktai pagalvokit, $12.50 už pui
kų vasarinių resortų lotų 25x125 
pėdų, netoli Delis, Wisconsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą iš se
kamų raidžių SICSJNOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje. •

Naujienos, ^789 So. Halsted St. 
Box 693

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti $300. Atsišau
kite pas

J. J. LEWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

DETRO1T, M1CH. 5 kamba
rių cottage, yra vana, skiepas, 
kaina $5,000. įmokėti $500 ir po 
$40 į mėnesį.

GABEL CREAMERY CO. 
Detroit, Mich.

MORTGECIM-PASKOLOS 
f . . . . . .. . . . . .

ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Aven 

Lafayette 6738

PARDAVIMUI du po s.3OOO ruor- 
gičiai. Pirmas morgičius ant 2 nau
jų namų. Garantuotas saugus in- 
vestmentas. 4% komišino ir 6 nuo
šimčių. >

Charles Reuss 
6811 \V. Grand Avė.

MOKYKLOS
Speciales Kainos ,

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

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

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzx
MANGLU K nhUH

yra labai svarbu mokyti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knvgvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I.e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxx^
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
Stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiški} rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno.-r 
istorijos, geografijos, pilietystčs, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
•iun 1 iki f» vaiandai •vakare.

P. S.: Išdųoųdaine paliudijimus 

ir diplomtis.

soKaihd.se

