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Sukilimas Graiki
joj patremptas

Amerikos valdžios nusi
statymas prieš Rusiją

Įspėja bankininkus neskolinti 
pinigų valstybėms, kurios 
padeda sovietijai

Policija puolė 5,000 strei
kininkų vaikų

Washingtonas įspėja bankus 
neskolinti pinigų valstybėms, 

kurios padeda Rusijai
Sukilimas prieš Graiką Policija puolė 5,000 strei-

WASHINGTONA3, bal. 11.
Valstybės departamentas da- 

|vė žinot bankininkams ir ki
tiems suinteresuotiems finan
sininkams, kad teikimas pasko
lų valstybėms, kurios tomis 
paskolomis siekias atgaivinti 
prekybą su sovietų Rusija, esąs 
priešingas Jungtinių Valstijų 
valdžios politikai.

1 Apie tai sužinotu vakar, "kai 
iš Berlino’parėjo žinia, kad . 

|W. Averill Harriman, kurs bu-j 
; vo pasižadėjęs finansuoti Vo- j 
Jkietijos eksportą į Rusiją, da- I 
bar tą pasižadėjimą atšaukė,

Aviacijos katastrofa
Penki Anglijos aviatoriai žuvo, 

dviem armijos aeroplanam 
susimušus ore

LONDONAS, bal. 11. — 
Henslow aerodrome, netoli nuo 

e ifoi'Jo, aeroplanų katastro. 
foj vakar žuvo penki britų 
aviatoriai, du oficierai ir trys 
kareiviai.

Vienam aeroplanui manev
ruojant ore, nuo žemės pakilo 
kitas aeroplanas ir, smarkiai 
kildamas aukštyn, trenkė iš 
apačios į ore buvusį aeroplaną. 
Susi kūlę, abudu nukrito žemėn 
ir ekspliodavo. Gaisras tema
tant abudu aeroplanu sunaiki
no, liko tik sulankstyto susu- 
kinto metalo griaučiai, tarp ku
rių rado apdegusius penkių 
aviatorių kunus.

20 žmonią žuvo aliejaus 
laivo sprogime

KANSAS CITY, Kan., bal. 
11. — Port Arthure, Tex., šį 
rytą pompuojant aliejų į Gulf 
Refining kompanijos laivo tan
kus, įvyko aliejaus ekspliozija, 
kuri sudraskė laivą ir užmušė 
dvidešimt darbininkų. Kiti 
trisdešimt žmonių buvo taip 
skaudžiai sužeisti, kad daugu
ma jų veikiausiai nebepasveiks.

Laivo talpumas buvo 90,000 
galonų, ir jis buvo jau lieveik 
pilnas pri pompuotas, kai atsiti
ko nelaimė.

Kas bus naujas Čecho- 
slovakijos prezidentas

VIENNA, Austrija, bal. 9.—

diktatorių uugniaužtas kininky vaiky — atšaukė valstybės departa
mento įspėtas. Mirė Luther Burbank

Pangalosui ištikimos kariuome
nės apsiausti, 4,000 maišti
ninkų pasidavė•

Tekstilės darbininkų vaikai 
bandė demonstruoti; streiko 
vadas VVeisbord suimtas

Keturi asmens žuvo li
goninės gaisre Čilėj

Senatas pritaria įsileisti 
karo veteranus

ATĖNAI, Graikija, bal. 11.— 
Graikijoj buvo bandyta, padary
ti revoliucija prieš diktatoriaus 
Pangaloso valdžią, tečiau ban
dymas buvo greitai nugniauž- 
tas.

Trys Salonikų garnizono ka-i]jcjjos puolė 
rininkai, majorai Bakirdzi, ‘ 
Karahufa ir ševas, su keturiais 
tūkstančiais pritariančių jiems 
kareivių bandė paimti į savo 
kontrolę Salonikų miestą, svar
biausi Graikijos prekybos cent
rą. Jie tikėjos, kad prie jų pri
sidės ir kitos kariuomenės da
lys, o taipjau vietos karo lai-! 
vyno dalys. Maištininkai buvo'jus kitais 
jau paėmę Kaiaburuną, netoli i vaikams buvo pranešta, kad jie 
nuo Salonikų, bet tolesnių žy-Įgali maršuoti. 
gių nebepadarė.

Apsiausti iš 
džiai ištikimos kariuomenės 
laivyno, maištininkai buvo pri- Vo procesiją, 
versti pasiduoti. I Bet nė dviejų blokų nepažy-

Devyni svarbiausieji sukilimo giavus, ėję prieky policininkai 
vadai tapo pargabenti į Atėnus?staiga apsisuko ir ėmė vaikus 
kame jie b”< atiduoti karo tei-' stumdyti ir gainioti į visas pu
šniui. j sės.

Tarp areštuotųjų yra ’n. Kita didelė vaikų demonstra- 
Panagiatopulos, buvęs vidaus [cija, žygiavus iš Garfieldo, bu- 
reikalų ministeris, ir laikraščio Į vo pusiaukely į Passaicą polięi- 
Ilestia redaktorius.

PASSA1C, N. J., bal. 11. — 
Penki tūkstančiai streikuojan
čių tekstilės 
vakar bandė 

■ straciją, bet 
i būriai raitos

Svetimšaliai, tarnavę J. V. ka
riuomenėj, per 
bus įsileidžiami be

SANTA BOSĄ, Cal., bal. 11. 
— Praeitą naktį mirė Luther 
Burbank, garsus Amerikos bo
tanikas ir augalų veisėjas auk
lėtojas. Prieš porą savaičių jis

buvo sunkiai susirgęs širdies 
ga.

Ii-

Burbank buvo nesenai suka
kęs 77 metus amžiaus.

metus laiko 
kvotos

bal. 11. 
komisija

darbininkų vaikų 
suruošti demon- 

kiekviena karta 
ir motore iki i ų po- 
demonstrantus ir

savo buožėmis išvaikė juos.
Daugiau kaip tūkstantis vai

kų buvo susirinkę ties Ukrai
niečių salė, kur tuojau atvyko 

'ir policija. Vaikai, pamatę poli
ciją, susigrūdo vidun. Policinin
kai pasiliko lauke. Neužilgio 
motoiciklu atvyko dar vienas 

•policininkas, kuriam pasikalbę* 
!;......... mėlynsermėgiaifi,

Vaikai, išėję laukan, tuojau 
visų pusių vai- susirikiavo ir, policininkams 

ii* žygiuojant prieky, pradėjo sa-

\VASHINGTONAS,
Senatį imigracijos 

vakar priėmė bilių, kuriuo per 
vienus metus turėtų būt įsilei
džiami į Jungtines Valstijas tie 
svetimšaliai, kurie karo metais 
tarnavo Jungtinių Valstijų ka
riuomenėj, bet kurie, garbingai 
paleisti iš tarnybos, dėl tam 
tikrų priežasčių pasiliko gyven
ti užsieniuose, sugrįžę į savo 
gimtąsias vietas. Toki kam 
teranai svetimšaliai turėtų 
įsileidžiami be kvotos.

Komisija priėmė taipjau
lių, kuriuo tarnavusieji karo 
metais Jungtinių Valstijų ka
riuomenėj ar laivyne svetimša
liai per ateinančius dvejus me
tus gali gauti pilnus pilietybės 
popierius, nereikalaudami išsi
imti pirma pirmvo«ius popie
rius.

Septyniolika kitų įneštų bi
lių, kuriais reikalauja, kad bu
tų įsileidžiami įvairios katego
rijos ateiviai neatsižvelgiant į 
nustatytą kvotą, buvo komisi
jos ^atmesti.

Kiny nacionalė liaudies ar 
mija užėmė Pekiną

Provizorinė valdžia pašalinta; 
kuominčunai siūlo valdžią 
maršalui Vu Peifu

Sovietų valdžia atsako 
Jauty Sąjungai

Rusija nedalyvausianti tarp
tautinėse nusiginklavimo ir 
ekonominėj konferencijose

SANTJAGO, Čilė, bal. 11. — 
Vakar Rio Bueno mieste, Val- 
divijos provincijoj, gaisras su
naikino katalikų ligoninę. Ug
ny žuvo du ligoniai, vyriausioji 
sesuo ir jos padėjėja.

čechoslovakijos respublikos 
prezidento rinkimai įvyks atei
nantį gegužės mėnesį. Aplamai 
manoma, kad bus vėl išrinktas 
esamasis prezidentas Masaryk.

MASKVA, bal. 11. Rusų

ve-
but

SUDEGS PROTO LIGONIŲ 
LIGONINE

Smarkus žemės drebėji 
mas Azorų salose

LISABONAS, 
bal. 11. Valdžios 
pranešimais praeitą 
dienį Fajalo saloj, 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas, padaręs didelės žalos. Ke- 
liolika namų sugriuvo, daug 
namų šiaip gadinta.

Portugalija, 
gautais 

ketvirta- 
Azoruose,

jos išgainiota. Trečia vaikų ri
kiuotė ėjo iš U>di, b’et su ja at
sitiko tas pat. \

Apsidirbus su vaikų demon- 
strcijomis, policija puolė strei
ko komiteto būklę ir areštavo 
streiko lyderį Alliertą Weis- 
bordą. Be to buvo dar kiti 
dvidešimt keturi streikininkai 
areštuok.

Beduinai padeda franci? 
zams prieš druzus Sirijoj

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų-
jų skelbimų puslapius kasdie-'rjų susirėmimų, kur druzai bū
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si 1 greičiausia.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

BOSTONAS, bal. 9. — Ties 
Adams Square šiandie susidūrė 

f du viršutinieji elektriniai trau
kiniai. Keturi pasažieriai buvo 
sužeisti. Nelaimė atsitiko dėl 
mirties vieno traukinio motor- 
mano, kurs važiuojant mirė 
širdies liga.RALE1GH, N. C., bal. 11.

Vakar čia sudegė valstijos lai
komoji ligoninė 
proto ligomis, 
tas žuvo ugny, 
išgelbėti.

sergantiems
Vienas pacien-

visi kiti buvo Lietuvos žiniosPEKINAS, Kinai, bal. 11.
Kuominčunai (Kinų nacionalė'telegrafo agentūra, sovietų val- 
liaudies armija) įvykino per- džios organas, 
vartą, nuversdami provizorinę vietai pianešc 
maršalo ’Tuan čidžui valdžią ir jogei ' Rusija 

'paimdami Pekiną savo kontro-Jnė Sąjungos 
lėn.

Provizorinis prezidentas
Tuan čidžui išvengė arešto, pa
bėgdamas į Japonijos legaciją. 
Premjeras’, kabineto nariai ir 
daug kitų aukštų valdininkų 
taipjau pasislėpė svetimų vals
tybių legacijose.

Įvykinę ix*rvartą, kuominču- 
nų vadai pranešė buvusiam 

; respublikos pręzidentui Taoku- 
Inui, kad jam suteikiama lais- 

prie jo vis
Manoma, kad

grąžintas prezi-

nė
b'i-

Nl,S0VR f>ACIl ™ £ATS 0A-i 
nedalyvausianti LA PASIDARĖ I

ruošiamoj nusi- Į 
ginklavimo konferencijoj,
ekonominėj konferencijoj.

Sovietų valdžia atsisakanti 
dalyvauti dėl tos priežasties, 
kad Šveicarija atsisakius iš
dildyti minimum reikalavimus ’ 
dėl sovietų pasiuntinio Vorovs- j 
kio nužudymo Lausannoj 19231 
metais.

Kamčatkos ugniakalnis 
meta lavą

Peticija su 12 milionų 
parašų prohibicijai 

modifikuoti

Ind., bal. 11.
Farra, 35 metų,' 

nu- 
m.,

FORT \VAYNI
Silvester

trimis šūviais iš revolverio 
žudė savo žmoną Kazei, 28 
paskui pats nusišovė.

Pašto valdininkas žve 
joio dolerių ameri

kiečių laiškuose

Karvė užmušė melžėją

EUGENE, Ore., bal. 9.
Netoli nuo čia gyvenančio far- 
merio J. Kilis žmona melžė kar
vę. Kažin ko pasibaidžius kar
vė staiga šoko, parmušdama 
melžėją, ir taip skaudžiai kojo
mis ją užgavo, kad moteriške 
tuojau mirė.

KAUNAS, kovo 25. Pe
reitais metais i-avo susekta, 
kad Daugų pašto agentūros ve
dėjas Ksaveras Klimkevičius ir 
tarnautojas Aleksandras Alek
sandravičius laisvu nuo tarny
bos metu turėjo paprotį pažu
vauti amerikoniškuose laiš
kuose dolerių.

Klimkevičius sunaikino du 
laišku, o Aleksandravičius net 
iŠ keliolikos laiškų dolerius pa
sisavino.

Apygardos teismas Ksaverą 
Klimkevičių buvo nubaudęs 
pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Aleksandravičių 9 
mėnesiams kalėjimo.

Vyliausis Tribunolas dabar 
patvirtino apygardos teismo 
sprendimą.

j ve. nors sargyba
Idar paliekama.
Taokun vėl bus 
dento vieton.

Kuominčunai
maršalui Vu Peifu, centralinių I . K
Kinų vadui, kad jis tuojau at-|^an!“a ls savo zloclųVlsas Kilęs čia miesto centre gaisra.-; 

; kraštas apie ugniakalnį per sunaikino septynis triobesius,
daug mylių apdengtas pelenais, padarydamas per 50,(MM) dolerių 
Ugniakalniui veikiant girdėt
požeminis trenksmas ir kartas 
nuo karto jaučiamas žemės su
pu rty mas.

MASKVA, bal. 11. — Ava- 
činsko ugniakalnis Kamčatkoje, 

tele«rafavoj?ie,mių rytų Sil>ire: pastaruoju 
‘laiku ėmė smarkiai veikti, vers-' AKELEY, Minn', bal. 9.

. vyktų į Pekiną su savo kariuo
mene ir reikalus paimtų į savo 
rankas.

Pennsylvania
50 žmonių sužeista trau

kinių katastrofoje •TRAUKINIU KOLIZIJA

žalos.

\VAS11INGTONAS, bal. 11.. . . * Viena vyriausių krašto sos
tines gatvių
Avenue vakar slinko kapiįo-
liaus linkui didelis trekas, ga
benąs senato prohibicijos komi
sijai peticiją su 12 milionų pi
liečių parašais. Peticijoj prašo
ma, kad Volsteado aktas butų 
pakeistas ir kad butų vėl leista 
gaminti ir pardavinėti alus ii 
lengvas vynas. I

Peticiją vežė National Libe-

PARYŽII’S, bal. 11. — Ka- 
vas pranešimas iš Damasko sa
ko, kad du druzų vadu pasida
vę franeuzų jėgoms, generolo 
Andrea vadovaujamoms.

Franeuzų pranešimas taipjau ( 
skelbia, kad franeuzams palan- rai Alliance pirmininkas Kar
kus beduinai darą pastangų at- |ey, pats sėdėdamas vežėjo vie- 
gauti druzų užimtas žemes. Per toj, 
pastaras tris dienas įvykę ašt-

vę skaudžiai beduinų sumušti.

MILWAUKEE, Wis., bal. 11. 
— l ies Rugby Junction vakar 
susimušė du iš priešingų pusių 
ėję traukiniai. Abiejų traukinių 

sudaužytos 
skau-' 

nie-

NEW YORKAS, bal. 11.
šeštadienio vakarą vienas šešių 
vagonų Rock Island traukinys, 
ėjęs į Rbckaway Beach, trenkė j 
iš užpakalio į kitą šešių vago- Į lokomotyvos buvo
nų traukinį, ėjusį į Hillside. Ke-'ir vieno jų mašinistas 
Ii vagonai buvo sudaužyti ir džiai sužeistas. Pasažierių 
penkiasdešimt žmonių sužeista, 
tarp jų apie trisdešimt sužeis
ta pavojingai.

kas nenukentėjo.

NA-VAIKAS, UŽRAKINTAS
MIE, ŽUVO UGNY

Chicagai ir apielinkei oficia-

Sąmokslas nužudyt 
Mandžurijos vadą44 žmonės sužeisti trau- Į

I TOKIO, Japonija, bal. 11. -
Darien pranešimai sako, kad 
Mandžurijoj tapęs susektas bol- 

TOK1O, Japonija, bal. 11. ševikų sąmokslus nužudyti 
Vakar tarp Tokio ir Jakoha- Mandžurijos valdovą čang Tso- 
mos susikūlė elektrinis trau- liną. Kiniečiai suradę bombų, 
kinys, kurio vagonai buvo pri- paslėptų importuojamuose ii 
sikimšę žmonių. Keturiasdešimt 
keturi pasažieriai buvo sužeis
ti, taip jų vienas amerikietis, 
Adolph Rettig iš Grand Rapids, 
Mich.

kiniui susikūlus 
Japonijoj

iš 
laikrodžiuose, 
deportuoti iš

Vladivostoko 
čangas įsakęs
Mukdeno sovietų konsulą. Kele
tas kitų įtariamų rusų jau tapo 
išguita.

bal
Pier-

MURPHYSBORO, III., 
11. — Vietos gyventojo J. 
ce žmona vakar, palikus namie 
trijų metų sūnų ir duris užra
kinus, išėjo į krautuvę. Ji už-

i truko apie pusvalandį. Sugrj- 
lis oro biurus šiai dienai prana-'^us atgal rado namus ugny ir 

paliktą viduj užrakintą mažą 
sūnelį sudegusį liepsnoj. "

šr.uja:
Nenusistojęs oras; galima 

laukti lietaus; nedidelė tempe
ratūros atmaina; stiproka^ inai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 42° F.

Šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 6:25 valandą.

UŽDARE BANKĄ

LUDLOW, Ky., bal. 11. — 
Vakar čia tapo uždarytas Far- 
mers & Mechanics bankas, ka
dangi jo kasoj pasirodė apie 
40,000 dolerių nepritekliaus.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wisc.
Iš lietuvių judėjimo

litų Lelija; valgyta ir gerta sal
dumynų vakarienė. Užbaigtas 
vakarėlis 9:30 vai. vakaro. Dar
bavosi priruošimui to vakarė
lio Valytė Aleksandra, Nuno
vytas ir (ielumbauskų Juozykė.

Kovo 5 d., 7 vai. vakare, Jau
nų Lietuvaičių Choras ir vaikų 
mokyklėlė buvo suruošę Vely
kų margučių vakarėlį Liet. Dra
mos Kliube. Apart narių, sve
čių ir vie&nių dalyvavo 1S ypa
tų. Vaikučiai buvo sunešę įvai
riai margintų kiaušinių. Dova
ną laimėjo už gražiausius niar-

Kad ir suvėlintai, 'iet negali
ma tylėjimu praleisti. Kovo 14 
d. Kenosha Dailės Ratelio ir 
Racino TMD. ir Sandaros kuo
pų įvyko bendras parengimas 
su gražiu programų. Vietiniai, 
raciniečiai, Vaikų mokyklos mo
kiniai sulošė veikalą “Jonuko 

o jaunos lietuvaites su- 
dainavo tris daineles. Kenoshos 
Dailės Batelio choras po vado
vyste Stasio Vaitelio, dainavo 

guČius Gliebų Jonukas; prie keturias dainas, atlikta gerai ir 
žaismių dovaną, gavo Dzendze-1 katutėms j>loti galo nebuvo.

Stygų orkestrą tiek puikiai šį
syk pasirodė, kad mes, racinie- 
čiai, nerandame ir žodžių iš
reikšti jiems ačiū už mus pa
linksminimą. Begalo liekame 
kenoshiečiams dėkingi už jų 
skaitlingą atsilankymą; kada 
mes jiems atsimokėsime? ži
nant kiek daug fanatikų pas 
mus randasi, gavėnios laiku 
ruošti šokius, reikia stebėtis, 
kad mes išėjome laimėtojais 
su tuo parengimu. Liko pelno 
virš $28.00 ir visi dalyviui tu
rėjo gerą laiką. Nedaug pub
likom buvo, bet buvusioji taip 
gyvai, linksmai visą vakarų 

linksminos, kad retai kada 
tenka matyti taip gyvus vaka
rtis, kaip kad šis buvo. - šalti 
orai važiuoja į žiemius, ilgai 
nelaukus išvysime gražią pane
lę, musų laukiamą vasarą. Tad 
mums reikėtų piadėtl tartis 
mažiausiai -viepą pikniką vasa
ros laiku suruošti bendrai Ke- 
nosha ir Karino lietuviams. 
Aišku, kad be to neapseisime, 
vely pradėkime prirengimo dar
bą į laiką. Prašau kenosbie- 
čius, būtent Dailės Batelio ap
svarstyti ir išnešti nuosprendį 
i tą mano pakeltą klausimą. 
Butų gerai, jei pasekmes ap
tarimo praneštumėt man; už 
tai bučiau dėkingas.

Pirmadienis, Baland. 12, *26
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Į Metus Už
Indelius

200% APSAUGA

SLA. 100 kuopa apie trys 
menesiai atgal buvo nutarus 
parsitraukti rodyti Švl Antrino 
stebuklus ir numirėlius kelti, 
bet šaltai apsvarstę 1(M> kp. 
rengėjai nusprendė Šv. Antaną 
palikti ramybėj, nes dėl jo, 
kaip pasirodo, nėra kas veikti; 
du ligoniai mus kuopoj radosi, 
bet abu pasveiko, dar vieną 
turim, bet ir tas sveiksta, mirti 
nenori; jei kuris miršta, tuo- 
jaus nuvežę į kapines prikasa
me. Tad vieton šv. Antano, 
balandžio 11 d., 2 vai. po pietų, 
Turner Hali 100 kuopa ruo
šia parengimą su programų, šo
kiais ir kitais galais. 'Los veii 
kalą “Ant Bedugnės Krašto“. 
Iš mus kiekvienam begyvenant 
taip kariais susideda aplinky
bės, kad, rodos, žmogus štai 
stovi ant kranto liedugnės ir 
vos vos susilaikai neįkritęs. 
Tani veikale ant bedugnės kran
to įkrinta ir niekuomet iš ten 
negryšta. Veikalas pamokinan
tis. Atsilankę nesigailės ii 
tuomi vietos ir apielinkių lie
tuvius kviečiu 11 d. susciti į 
tą vakarą.—M. Kasparaitis.

Skonis - tai dalykas kuris nustato ginčus 
dėl cigaretu and visados. Del skonio 
yra tikras darodymas tabako gerumo.

Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SENATORIUS
Republikonų Rinkimai (Primaries) Balandžio 13

KARI MAROZAS
1947 So. Halsted Street

Pranešu 18-tos gatvės Lietuviams Piliečiams, kad aš nu
pirkau restauraciją po numeriu 1947 S’o. Halsted Street ir kad 
esu prisirengęs gaminti geriausius valgius ir duoti visiems ge
riausi patarnavintą. Turiu ilgų metų patyrimą šiame biznyje, 
nes laikiau ilgus metus panašų biznį West Sidėje.

\

I I .. .. .................

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902 

/ _____
3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Vanos

—------------------ .—-— --------------♦

DR. J. F. KŪNOPA CHIRURGAS 1R ]

X1? A V Gyd° vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
“Ivzv 1 jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

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

TEL. ARMITAGE 6145L - 4

Politinis Rekordas
Republikonų pre c i n k t o 
3ommitteeman nuo 1894. 
Republikonų Valstijos Ko
mitete nuo 1902, Valstijos 
3hairman 1918, 1920 ir 
1924. Manageris Taft’o 
Illinois Kampanijoj, 1912. 
rnternal Revenue Kolek
torius Springfielde prie 
Prezidento Roosevelt’o. 
Delegatas į National Kon
venciją 1903, 1908, 1920 
(at large) 1924. Narys 66 
Kongreso nuo Septynio- 
ikto Distrikto. Pirminin
kas Public Utilities Com- 
mission 1921. Pirmininkas 
III. C o m m e r c e Com-

Fr.nk u smith mission 1921-1925.
UŽ KĄ FRANK L. SM1TH KOVOJA:

Dirbo prie

Asmeninis Rekordas
Gimęs Dwight>, III., balan
džio 24, 1867, mokinosi 
pradžios mokykloj ir aug- 
štesnėj.
Postai Telegraph Co., bu
vo mokytoju mokykloje; 
buvo klerku prie Chicago 
Rock Island R. R. ir Chi
cago and Alton R. R. Par
davinėjo farmų žemę 1891 
ir dabar yra biznyje. Yrr 
Prezidentu First National 
Bank, Dwight, III., nuo 
1904. Praktiškas farmerh. 
Trustee Wesleyan Uni
versiteto.

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

persikėlė i naują vietą po No.
4645 So. Ashland Avė.
i M " ' • •

Ant viršaus Zaleskio Aptiekos.

1 Už neprigulmingą Amerikos šalį, liuosą nuo įsimaišymo į Pasaulinį Kortą. 
Jis kovos prieš prisidėjimą Jungtinių Valstijų į tą kortų.

2 Greitą pagerinimą dėl farmerių ir greitą įsteigimą pastovios nacionalės 
apsaugos užtikrinančios apsaugą farmų industrijai.

3 Teisinga ir lygi atstovybė Visų žmonių — nežiūrint rasės, spalvos arba 
religinių įsitikinimų.

REPUBLIKONŲ RINKIMAI (PRIMARIES) BALANDŽIO 13 — 
XBALSUOKIT ANKSTI!

\

“Geriausias Republikonas Illinois Valstijoj“

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės“ Rekordų Skyrius įsigijo 

z iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesi:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduudant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidy 5c.

NAUJIENOS,
1739 So, Hnfcted St., Chicaeo, N.ro 

75c).

Garsinkities “ Naujienose”
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MUSŲ MOTERIMS
-  ’ Veda Dora Vilkienė  1 —- ■

Jau laikas
Dabar jau laikas pradėti 

gyti daržoves. Nebrangus 
nakai, asperagai, morkvos, žir
niai, kopūstai. Amerikos rinka 
turtinga daržovėmis ir vaisiais. 
Pasinaudodami šia proga gali
me sureguliuoti savo valgius 
taip, kad jie atneštų mums 
nauda, nes musų sveikata vra 
diliausias musų turtas. Tik 
tas gerai, supranta prasmę šių 
mano-žodžių, kas yra pametęs 
savo sveikatą. Žmonės, kurie 
turi užsilaikyti savo spėkomis, 
turi būti sveikas. Netekęs 
sveikatos, netenka visko. Svar
bu. o gal daug svarbiau* yra

• padėti gerą pamatą musų vai
kams valgydinkime juos dau
giau daržovėmis ir vaisiais, ne
gu taip tankiai vartojamais 
pas mus lietuvius kėksais. Te
žino kiekviena motina, kad tie 
keksai, yra nuodai. Jie netik 
neatneša naudą, liet atpenč, 
blėdi. Duokime vaikams natū
ralų saldumą, kurį rasime dar
žovėse ir vaisiuose.

Netingėkime pagalvoti ir pa
dirbėti, nes mes esame atsako- 
mingi už musų vaikų sveikatą.

val- 
špi-

Kį IR KAIP VIRTI
ŠPINAKAI

Nuplauk keliuose vandenyse, 
supiaustyk ir virk mažame van
denyje su druska. Perkošk api-' 
pilk tarpytu sviestu ir viršui 
uždėk virtą, bet supiaustytą 
kiaušini. Sveikas valgis vai-j 
kams ir tiems, kurie turi ma
žai kraujo.

karštos

smeto-

su

CHIFFON PAJUS

KAVOS KREMAS

H

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

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.

DARŽOVIŲ CHARLOTTE

(i /aliojy bulvės (didelės)
3 morkvos, (didelės) supjaus

tytos.
3 kiaušiniai
2 šaukštukai druskos
% puoduko miltų
1 šauštukas cukraus
1 puoduką vandens, kuriame 

mark vos virė.
Pipirų.
Sutarkuok bulves, 

druskos ir pipirų ir suplaktus 
kiaušinius. išvirk morkvas, 
pridėdama cukraus. 
Išmaišyk morkvas su 
Pridėk miltus. Sudėk 
išsviestuotą bliudą 
kepa neperkarštame 
1 Vj valandos.

Paduok stalan su virtom 
džiovintom slvvom.

bulvėm, 
į gerai 

ir tegul 
pečiuje

šalto vandens 
stiprios

šaukštai trinto želatinų 
puoduko

puodukai9 
kavos

cukraus 
vanillos 
saldžios

miliutų 
kavų ir

šaukšto
’/j kvortos 

nos. /
Įmerk želatiną ant 5 

j šaltą vandenį. Supilk 
cukrų ir maišyk pakol želati
nas neištirps. Atšaldyk ir kaip 
lik pradės tirštėti, sumaišyk 
su 1 puoduku saldžios plaktos 
smetinos Sudėk į n! i ūdą, o 
bliudą įdėk į šaltą vandenį. 
Kaip atauš ir sutins tės, sudėk 
ant didelio bliudo. Apdėk liku
sią plaktą saldžią smetoną 
sukapotais riešutais.

Tešla:
I ’/j puoduko miltų 
% puoduko taukų 
Vį šaukštuko druskos 
3-4 šaukštukai vandens

Pripildyk su
I orandžius
5 šaukštai
3 kiaušiniai
% puoduko
Padaryk tešlą kaip dėl pa

prasto pajaus, kepk pečiuje 12 
minui ų. Pečius turi būti labai 

sekamu mišiniu:
1 citrina 

vandens

cukraus

km šias. Smuik apeisi <; sun
ka, citrinos sunka, luobą nuu 
citrinos ir apelsino, duok iš
virti. Atskirame bliude gerai 
išplak kiaušinius trynius, pri
dėk cukrų, ir vėl plak. Supilk 
į dvigubą puodą kur tos dvi 
sunkos verda, maišyk ir duok 
virti pakol sutirštės. Atšaldyk. 
Sudėk į iškeptą pajaus formą. 
Suplak baltymus, 
viršaus 
čiun kol

ant
pe-

sudėk 
mišinio ir padėk 
viršus nepurus.

LOUIS OBUOLIŲ 
PYRAGAS Seimininkėms Patarimai

2 puoduku rudojo cukraus
2 puoduku obuolių košės.
1 puoduką mažų, juodų 

zinkų
tyį puoduko taukų.
*2 šaukštuko druskos
3 puodukai miltų.
3 šaukštukai sodos
3 šaukštukai sodos
1 šaukštukas cinamonų 
truputį nutmeg 
l2 puoduko 

motų orandžių 
relių.

Sudėk cukrų 
sviestu ir gerai ištrink, paskui 
sudėk obuolių košę, razinkas, 
druską, einamomis ir nutmeg 
ir orandžių ir citrinų skurdės, 
paskui 'miltus persijotus su so
da. Kepk nekarštame pečiuje 
vieną ir >4 valandos.

ra-

sukapotų cuk- 
ir citrinų sku-*

su taukais bei

PYRAGAIČIAI “MANO 
TUTfi”

MO-

2
svarų taukų arba sviesto 
pouduku cukraus 
kiaušiniai
šaukštukai baking powderio

2489 •>— Pavasarine suknelė. Gra
žiai išrodanti ir pigi.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blanku tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
•Ūkiai parašyti savo vardą, pavardę 
(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kraeos ženkleliais kartu su už
sakymu. [oriškus reikia ariremiati:

Naujienų) Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

(Vardai ir pavardl)

(Mlaataa Ir yulst.)

—------------------------------------------------j------(--------

1 šiiukštuktls druskos
! šaukštukas vanillos, gana 

miltų idant padaryti kietą teš
lą? Ištrink sviestą, cukrų ir 
druską. Įplak kiaušinius, lik 
palik vieną tryni. Pridėk svies
tą išmaišytą su cukrumi! prie 
kiaušinių, taipgi vanillą. Persi
jok 2 puodukus miltų su baking 
poNvdoriu. Paskui kaip valka- 
rosi tešlą, galėsi dauMiaus pri
dėti. Išvalkorok tešlą, su tam 
tikru prietaisu išpjauk- tokius 
pyragaičius, kokius patinka, 
aptepk kiaušiniu sumaišytu su 
pienu, paskui apibeik cukrumi 
ir migdolais. Kepk pečiuje. Py
ragaičiai ilgai nepngels, galima

Skalbykla. Niekuomet ne
skalbti skalbinių kambaryje, 
nes nuo to drėgsta ir genda 
sienos, lubos; be to, garų kva
pas įsiveržia į kambarius ir 
gadina orą.

Paprastai skalbyklos daromos 
po namais arba ant aukšto 
Higienos atžvilgiu antrosios 
geresnės, nes viena mažiau at-( 
siranda drėgmės, kuri kyla 
aukštyn, antra, ant aukšto 
daugiau šviesos ir, trečia, ne-' 
reikia nešioti plaušų ant aukš
to su šlapiais skalbiniais džiaus*1 
tyli. Visi ^skalbiamieji indai 1 
turi būti iš vidaus dažyti alie
jiniais dažais.

šilkinės skepetaitės patartina 
skalbti gerai nuvalytų žalių 
bulvių brazduose. Sutrynus bul
ves, išsunkti iš jų vandenį, pri
pilti tiek pat tyro vandens, ir 
tuo mišiniu skalbti skepetaites 
be muilo.

Kartais nelikusiai skalbiami 
arba ilgai gulėdami skalbiniai 
pagelsta. Norint juos baltai 
išskalbti, reikia užpilti juos iš
rūgomis ir taip palikti 1—2

NAUJIENOS, Chicago, III, 

deinom ar ilgiau; paskum iš
skalbti karštame vandeny su 
muilu, o jei pasirodytų nelabai 
balti, pamerkti juos dar kartą 
porai dienų j išrūgas, sumaišy
tas su* pasukomis. Skalbiniai 
hus kaip nauji.

Kad geltona spalva nenu- 
Bluktų, reikia prieš skalbiant 
išplauti sūriame vandeny.
. Kad skalbiniai neįgelstų, j 
lažu r k ų vandenį deda druskos. 
Įgeltusius skalbinius reikia pa
sūdytuose' lazurukose palikti 
bent 12 valandų.

Norint, kad skalbiniai nesu
šaltų, reikia juos planjant į 
paskutinį vandenį jberti kiek 
drsukos.

Sutrukus nuo , skalbimo ran
koms, reikia patrinti jas drėg
nu muilu su keliais glicerino 
lašais, o paskum stipriai trinti, 
kol visai išdžius.

Lietuviai Advokatai
K. GUGISI A. A. OLIS

ADVOKATAS Advokatas
Mieslo Ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V i et a

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktais — Ingaiiojimai. — Pas
kola ninigu 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

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

Tel. Dearborn 9057 k'

A. A. SLAKIS
Advokatas

I

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Saite St. 
Telephone Pu 11 man 8868

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Ola įdedu 15 centų ir prašau at-

riųsti man pavyzdi No-----------
Mitros----- -------------- per krutinę

HEMORAIDAI
(piV5s)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu nykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaN ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas (ongress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subutoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — bus 
brangi dovana.

11
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

z

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Rorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P; WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

3

kumpas 31 gat.

prieš 
iaike

«■ DR. HERZMAN'®

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

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

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

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

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant, vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETR1STAS

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

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų. suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI
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.

J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4$th St. . Chicago, III.

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

rz i j J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
V alandoSy nu0 5 jįj g va|, vakare

A. MONTVID, M. D.
' 1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. - Tel. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
UltraviolStinė šviesa ir diathermia

XXXIXx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Western Ave< 

VALANDOS:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
\ Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievicz- 

BANIS
AKUAERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims -'prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau i

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

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pai/al 
naujausjus metodus X-Ray ii 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.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Aye.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Candy!

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

0h 
Henry!

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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VIEŠAS PROHIBICIJOS TYRINĖJIMAS
WASH1NGTONE

UŽilgio turėtų sustoti ir visos kitos pramonės Anglijos. 
Darbininkų klasė tokios padėties ilgai pakęsti negalė
tų. .

Revoliucija Anglijoje tečiaus butų visai ne tas, kas 
revoliucija Rusijoje. Anglijos gyvenimas priklauso nuo 
prekybos su užsieniu. Kitos šalys, ypač Amerika, galėtų, 
jeigu norėtų, per keletą savaičių privesti Angliją prie 
bado. .

Tatai žino ir Britanijos darbininkai, todėl jie rimtai 
pagalvos, pirma negu darys griežtą žinksnį. Viso pasau
lio darbininkų simpatijos yra su jais.

Domini kas Dzingulėlis.

Valstybės tėtušiai

PROHIBICIJOS NEPASISEKIMAS

ARTINASI DIDELIS KONFLIKTAS ANGLIJOJE

RIMTA IR PAVOJINGA PADĖTIS

Laikai keičiasi, kartu su jais keičiasi ir žmonės.
Prieš keletą metų, kai dar tiktai ėjo agitacija už pro

hibicijos įvedimą, daugelis žmonių buvo įsitikinę, kad 
svaiginamųjų gėrimų uždraudime esąs krašto išganymas. 
Viešai stoti prieš prohibiciją buvo tuomet laikoma nedo
ru daiktu. O šiandie jau senatas Washingtone daro vie
šą tyrinėjimą dėl prohibicijos, ir niekas nesidrovi atvirai 
pasakyti savo nuomonę tuo klausimu. { senato komisijos 
posėdžius eina politinių partijų vadai, visuomenės orga
nizacijų atstovai, darbininkų unijų viršininkai, advoka
tai, daktarai, miestų mayorai — ir beveik visi jie smer
kia Volstead aktą ir reikalauja, kad kongresas atšauktų 
jį arba bent pakeistų.

“Kiaulių ganyt...
kas esi... Aš Tamstai 
snukį sudaužysiu”

(Iš Seimo posėdžio
11-26 stenogramos).

Iš šnipštynės Matijočiaus 
Pempės grįčios durnai uolais 
verčias: susirinkę, vyrai pypkes 
čirškina. Matijošienė Skolasti- 
ja iš grįčios šunį oldija: pašol 
von, smaradas šitoksai! Patsai 
Matijošius alkūne nuo kaktos 
prakaitą šluostos: porina jisai 
apie savo kelionę stalyčion — 
bankininkų sąjungos suvažiavi
mą. Bet niekam tai neįdomu: 
spidudos vyrai. Domini kas Ba- 
ravikas, po parapijos maršalkos 
zakristijono pirma ranka, aiš
kiai nepatenkintas;

---Eik tu peklon, močia, su 
visu savo šunim!

—Matijošiau, geriau šnekėk 
apie valstybės tėtušių sueigą,— 
neiškentėjo Simonas Didžiarė- 
kis, kaž kodėl kaimynų Blusa 
pramintas.

—Apie tėtušių Sueigą, apie 
valstybės reikalus! — pareika
lavo iš visų suolų gaspadoriai.

j Matijošius Pempė tarė kai-

žuli-

“mukarių” agitacija prasidėjo. Kai kurid musų oponen
tai tuomet sakė, jogei mes priešinamės prohibicijos dėl I 
to, kad mes stojame už bravorininkų ir saliunininkų rei-. mynui: 
kalus. Kiti gi “aiškindavo” musų nusistatymą dar pa-| —Sveiks, 
prasčiau: “Naujienų” redaktorius, girdi, nori gert, todėl lsliu^~~a/au2.^ 
jisai rašo straipsnius prieš prohibiciją.

Tuose aiškinimuose nebuvo, žinoma, nė krislo tiesos

Dominikai! ir

—žinoma, man rūpėjo pasi
žiūrėti, ką tie valstybės tetu- 
šiai daro, — kokius pono Dievo• 

Del musų svaiginamieji gėrimai galėtų visai išnykti nuo'gyvulėlius mes į Sueigą išrin- 
žemes paviršiaus. Bet dalykas tame, kad prohibiciją svai- kom. Aš jau iš anksto žino- 
ginaniuju gėrimu visai neišnaikina; atvirkščiai — ji ve- ^afĮ tenai sunku pakliut, 
da prie to, kad lengvesnius ir mažiaus kenksmingus geri- nau trjg bj|i(!tus;
mus pakeičia stiprus alkoholis ir nuodingas munšai- šventųjų demokratų, valsčionių 
nas”, • i H ir žydų, manau, bent vienas iš

Dar prieš prohibicijos įvedimą mes sakėme, kad įsta-JU turės išgelbėti. Prieinu aš 
« i • •• T • 1 — 1 1 dll OOVA + l\ilio4*nio nVin Qil_tymas, draudžiantis svaiginamus gėrimus, ] 

įvykintas, nes degtinės ir alaus pardavinėtojai varys sa
vo biznį slaptai ir mokės papirkti policiją ir aukštesniuo
sius valdininkus, kad nepakliuvus į bėdą. Senato tyrinę-Į stražnikas su susirinkusia mi

nia kryžavojas:
—Ne možna! Ne možna!
—O man možna! — sakau 

aš jam ir atkišau tris bilietus.
—Ponui možna, — sako stra

žnikas, — ale kad nėra vietos 
kur ploščių pakabint, o su plos- 
čiu nemožna.

i tai aš jau dėl visko pasirūpi
nau tris įėjimo bilietus: iš

negalės būt su s^vo bilietais prie Su
eigos rūmų, kurie stovi Riebių 
Luvų gatvėj, gi žiuriu — aplink 
rūmus, visas turgus. Kažkoks

jime dabar tapo iškelta aikštėn, kad “bootlėgger’iai” pa
perka šimtais net ir specialius valdžios atstovus, kurie 
yra skiriami rūpintis prohibicijos įstatymo vykinimu!

Šiurpuliai perbėgo per nugarą Didžiosios Britanijos 
valdžiai ir buržuazijai, kai pasklido gandas, jogei ang
liakasių federacija nutarė atmesti visus kasyklų kompa
nijų pasiūlymus, kuriais butų mėginama nukapoti darbi
ninkų algas arba pailginti darbo valandas. Mažiaus, kaip 
už trijų savaičių, mat, baigiasi valstybinės pašalpos ka
sykloms terminas. Iki gegužės mėn. 1 d. turės būt išsprę
sta, kas toliaus daryti su anglies kasimo pramone.

Britanijos kasyklų kompanijos skundžiasi, kad jos 
iš savo biznio netik negauna jokios pelno, bet dar ir tu
ri didelių nuostolių. Jos sako, kad. prie dabartinių gamy
bos išlaidų ir esančios pasaulio rinkoje padėties, jų biz
nis negalįs apsimokėti. Vienintelė išeitis esanti -r- suma
žinti išlaidas, apkarpant darbininkų algas ir priverčiant 
darbininkus dirbti ilgesnes valandas. Pernai metais dėl 
šitokių kasyklų kompanijų reikalavimų ką-tik nekilo vi
suotinas angliakasių streikas, kuris butų suparaližavęs 
visą Anglijos pramonę. Kraštas buvo išgelbėtas nuo to 
pavojaus tiktai tuo, kad paskutinėje valandoje į konflik
tą įsikišo valdžia ir sutiko duoti kasyklų savininkams 
subsidiją iš valstybės iždo — tąja sąlyga, kad jie nekeis
tų darbo sąlygų angliakasiams.

Šį mėnesį tečiaus, kaip sakėme, kasyklų šelpimo lai
kas baigsis, ir parlamentas vargiai sutiks, kad jisai bu
tų pailgintas, nes valstybės iždas tą naštą vos pakelia. Jei
gu darbininkai neketina nusileisti, tai kas tuomet dary
ti?

—O kiek už pakabinimą mo
kėt reikia,—pasiklausiau.

Pusė lito, — sako stražni- 
kas, — ale vietos nėr.

Aš jam vietoj pusės lito pa
rodžiau tris, jisai pasakė “hm” 
ir tuojau atrado vietos.

Atsiraičiau rankoves, su
gniaužiau kumščius, ištempiau 
alkūnes — ir įsigrudau į salę, 
kur buvo susirinkę tokie, kaip 

ir aš, ir kitokie.
Salėj buvo pats zavarukas. 

Skersai salę — spigliuotos vie
los tvora. Vienoj pusėj
lika, kitoj pusėj — valstybės 
tėtušiai, kitaip sakant, musų 
rinkti deputatai. Publika spau
džias, stumias, iš tirštumų net 
cypia, ypač jaunos mergelkos, 
o deputatai už tvoros rikiuoja 
savo eiles, tarytum mušiui ren
gias:, iš Vilniaus paliokų eis 
varyt, ar kurį galą, pamislinau.

Dešiniąjame salės šone susi
rinko visi šventieji
te šerius; čia buvo ir kazokas 
Monarchierinas su raudonom 
kelnėm ir Ambraziejus Rudka- 
Skalikas su nepielniku, ir Jau- 
tys su išmuilintom virvėm,— 
pekla, jį žino, kam jis jas čįa 
atsinešė. Deputotas Padraika 
atsinešė akėčkuolį, Alijošius 
Prietelėlis storiausią pinigų 
mašną, bankininkas Vilkokailis, 

i atrodytų, 
Kairėj salės

pub-

ir pasta-

Nebus nieko nuostabaus, jeigu iš tos situacijos kils 
judėjimas, nuo kurio sudrebės visi Anglijos pagrindai.

Kasyklų savininkams užsispyrus būtinai daryti savo 
pramonėje ekonomiją angliakasių lėšomis, neišvengia
mai kiltų streikas, kurio pasekmių šiandie nė numatyti ne- į” demokratiškiau 
galima. Visuotinas angliakasių streikas Britanijoje gali vyžom Apsiavė, 
reikšti revoliucijos pradžią, nes, sustojus kasykloms, ne-pusej susigrūdo visi prakeik-

tieji — cicilikai, parmazonai, 
bedieviai ir eretikai.

Kai aš įsigrudau į salę, šven
tųjų ir prakeiktųjų susišaudy
mas jau buvo prasidėjęs.

—Bolševikai! žydberniai! — 
neužsileido dešinieji.

— žulikai! Vagys! — šaukė 
prakeiktieji.

—Durniai! — razumnai atsa
kinėjo šventieji.

—Jūsų moters — paleistu
vės: vaikų neturi, — cyptelėję 
iš dešinės Magdės Katarinkos 
plonas balselis...

Aš jau buvau benusimenąs. 
Kad tu susprogtum, sakau sau. 
Juk aš norėjau pakliut į valsty
bės tėtušių Sueigą, o čia patai
kiau, matyt, į kažkokią neprau
staburnių ar berazumių klubą! 
Jau buvau^ pasirengęs bėgt, tik 
staiga dešiniajame salės šone 
pasikėlė triukšmas, nelyginant 
bomba sprogo. Kaip man pas
kui išaiškino, čia esanti tokia 
mada ateinantį pirmininką 
sveikinti.

Pirmininkas — žilas, nors 
dar tvirtas senukas priėjo prie 
stalo. Iš krutančių jo lupų ga
lima buvo spėti, kad jis kaž ką 
šneka, bet ką jis šneka, per 
tiukšmą nesigirdėjo.

Staiga — liuokt — iššoko iš 
toksai ilgas, 

pakau-
Kuinštys, — 
Antru šuoliu 

pirmininko 
pirmininkui

(Pacific and Atlantic Photo]
Alma J. Koenig laimėjo Vien

uos miesto literatūros dovanų 
už parašymų dviejų novelių.

visai 
vals-

Suei-

dešiniųjų šono 
laibas, skustas, pliku 
šių, — kunigas 
sako tai buVęs. 
jis jau buvo prie 
stalo ir pakišę 
kumštį panosėn:

—Nudėsiu! Vietoj paguldy- 
siu! Tu neišeisi iš čia! — šau- 
kė .tasai Kumštys, iš piktumo • 
savo skustą žandą persukęs, 
kaip naginę. Gal tam seneliu
kui pirmininkui jis ir butų 
kiaušą sutraškinęs, tiktai cici li
kę ponia Pupalaiškienė pagavo 
jį už kojos ir nutempė nuo 
stalo.

—Ragana! —piktai suurzgė 
Pupalaiškienei žlegtelėjęs kuni
gas Kumštys.

—O, tai bestija! — pasipik
tino Pupalaiškienės pasielgimu 
daktaras Alijošius Prietelėlis ir 
spiovė į ją, tik pataikė ne į ją, 
bet į savo priedelį deputotą Jau
tį. Šis gi, matyt pamanęs, kad 
į jį spįovė ne Prietelėlis, o Pu
palaiškienė, šoko int ją šaukt 
damas:

— Šlepetė! Šlepetė! — ir jau 
buvo besirengiąs jai nerti ant 
kaklo muiliną virvę. Tik ši 
ponia, kad ją kur vilkas, — ne
duok Dieve butų tokią pačią tu
rėti, tiktai — - pliaukšt! —- kad
trauks tam Jaučiui atgalia ran
ka per žandą, net šiam visos 
virvės išbirėjo.

Kairiojo šono atstovas dakta
ras Girnius prieina prie Pupa
laiškienės ir sako:

—Poniute, už tokį pasielgimą 
aš norėčiau Tamistai ranką pa
bučiuoti, bet Tamsta tokį paš- 
kudną snukį sudaužei, kad aš 
Tamstos rankos negaliu bučiuo
ti, kol Tamsta ją nusimazgosi...

Šitokiomis ir dar prašmatnes
nėmis špilkomis musų rinkti 
Sueigos deputotai — valstybės 
tėtušiai — savo liūdnas dienas 
linksmino, kol pagaliau į kozel- 
nyčią įsirepečkino valsčionių 
deputotas Sugnaibintas, ar 
kaip jis tenai, regis, vadinas, ir 
ėmė kalbėti:

—Aš kalbėsiu apie tai, kur 
šuva pakastas, - pro garga
liuojantį triukšmą girdėjos, 
kaip jis šaukia kazelnyčioj.

Ir tavo kvapas šuniškas,— 
linksminos iš vietos šventas de
mokratas Kazys Kulokas ir ap-

šukė savo juodą ūsą dusyk ap
link pirštą.

—Jus norėjot Sueigos pirmi
ninku išrinkt, — nepasidavė at
stovas Sugnaibintas, — nedar
bo drigontą Ambraziejų Rudką- 
Skaliką. O kadangi Sueigos 
pirmininkas xpavaduoja Valsty
bės Viršūnę, ir kadangi musų 
valstybės viršūnė dėl jūsų dur
numo dažnai negalėja ir važi-z 
nėja už gronyčios, tai jus norė
jote, kad Ambraziejus Rudka- 
Skalikas eitų valstybės viršū
nės pareigas.

—Ura! Ura! Gėda butų 
valstybei, — kunkuliavo 
čionys.

—Bet dabartinis musų
gos pirmininkas, — tęsė padrą
sintas atstovas Sugnaibintas,
— yra teisėtai išrinktas, gavo 
balsų daugumą...

—Bet dabar jis jau nebegau
na! — šaukė salės dešinysis 
pulkas.

—Kad dabar jis nebegauna, 
nesvarbu, — tęsė Sugnaibintas,
— sueigos statutas apie tai 
nekalba. O statutą gi jus pa
tys taip parašėt, kad nebūtų 
galima pirmininkui nepasitikė
jimas išreikšti...

žiūrint kokiam pirmininkui, 
--- nusiminęs murmėjo, vyžą 
krapštydamas deputotas Vilko
kailis.

—Šis pirmininkas gi senas ir 
neženotas, — kaip gi galima 
juo pasitikėti, — karščiavos 
prisiglaudus prie kunigo Krup
niko Magdė Katarinka.

—Tai kaip gi jus kunigais 
pasitikit, kurie irgi neženoti?
— šidijos atstovas Sugnaibin
tas. — Tai viena. O antra — 
dabartinis musų pirmininkas— 
geras žmogus...

—Koks jis tau geras, — pa
šoko apsiputojęs Ambraziejus 
Rudka-Skalikas, — jis nesąži
ningas, jis įstatymus laužo, jis 
kriminalistas!

Cicilikai ir valsčionyis ėmė 
šaukt:

—Von! Pašol von Rudką- 
Skaliką.

—Kam kam kalbėti apie kri
minalistus, atsikosėjo atsto
vas Sugnaibintas,— tik. ne Am
braziejui Rudkai-Skalikui, kuris 

pats turėjo kriminalę bylą. Aš 
pats buvau teismo 
ir tardžiau atstovo 
jaus Rudkos-Skaliko

—Čia tai pasikėlė
tas, kokio galėtų pasimokyti ir 
musų pusberniai pas Ickų per 
našparą magaryčių įsitraukę.

Ambraziejus Rudka-Skalikas 
pradėjo pirmas:

—Jeigu aš negerbčiau savo 
kumštį, duočiau tau j snukį. Jo 
mieli prieteliai iš nedarbo dri
gantų, bankininkų sąjungos ir 
šventųjų demokratų jam tura- 
vojo:

—Prakvostąs!
—Šalin niekšas!
—Kuliganas! Žulikas esi!
—Pats esi kriminalistas!i >
'—Aš tai jau duosiu į snukį!
Ir dideliais

kinis lik vieni rymoriai vaikš
to, taręs šiuos žodžius' atstovas 

’žioplinauskas nužengė į kozel- 
nyčią, ir 
betoj ui į

galvą linktelėjo, ir Žioplinaus- 
ko kumštis įsibedė j kozelny- 
čią.

Ak, tu rupuže!—nusikeikė 
iš pykčio ir sarmatos, kad ne
pataikė, atstovas Žioplinauskas, 
ir antrą kumštį sugniaužęs 
stačiai įvarė atstovui Sugnai- 
bintam j pilvą.

—Darbo žmonės, ratavokit, 
jūsų deputatą smaugia!— šau
kė iš skausmo susirietęs atsto
vas Sugnaibintas.

Sueigos pirmininkas šoko 
tvarką daryti: pagavo už dide
lio varpo galo ir ėmė zvanyti:

—Tatalai, blynai, bly-nai, ta- 
latai blyn-ai... Kur čia tu dabar 
su blynais, jei pagal kozelnyčią 
atstovai susikabinę į krutinę 
raitosi! Šoko visi atstovai iš 
savo vielų ir susipynė j kaž
kokią šeškų litaniją aplink ko- 
zelnyčią. Ant pasipynusios po 
kojų kėdės kunigas Kumštys 
užsuko, iškėlęs sugniaužtus 
kumščius, ir ėmė šaukti,— ne
lyginant kas jį gvoltavotų:

—Pirmininke! Ar tu čia sė
dėdamas eini pareigas, ar tu 
jas eitum kur tupėdamas, bu
tų tas pats...

Man čia taip markatna ant 
dusios pasidarė. Išėjau nelau
kęs, kuo pasibaigs. Jei jau ku
nigas, sueigos atstovas, musų 
rinktas deputatas, sueigos rū
muose lojojas, kaip koks mu
sų nepraustaburnis piemuo, tai 
jau blogai. Kuo tas Sueigos 
posėdis pasibaigė, nežinau. 
Žmonės sako, buk tai paskui 
pirmininkas pakvietęs pažar- 
ninkus, kurie paleidę esą van
denį iš penkių žarnų į besiplie- 
kiančius atstovus ir tokiu bū
du privertę juos baigti posėdį.

Matijošius Pempė pabaigė 
savo pasakojimą apie stalyčią, 
ir pridėjo: .

—Už tavo sveikatą, kaimyne!
Skanusai Pempės alus nelin

do šnipštynės gaspadoriams į 
gerklę,—tylėjo visi, nuleidę 
usus, tarytum po musę prari
ję-

—Teisybę pasakius, —pirmas 
pratarė Domininkas Baravikas, 
aš jau buvau gazietose skai
tęs, kad šitaip daro Sueigoj 
musų rinkti deputotai, ale vis 
dar nevierijau. Maža ką ga- 
zietos rašo! Bet jei tu, kaimy
nei, savo akimis tai matei ir 
gidėjai, tai kaip gi čia dabar 
nebevierysi! t

MADOS.

No. 2678. Praktiška suknia. Pa- 
piasta bet graži. Patogi ir ne sun
kiu pasiuvama. Gera iš naujos ma
lk 3 margos materijos. Sukirptos 
mięros 16 metų 36, 38, 40, 42 ir 44 per 
kiūtinę. 36 mierai reikia 3 yardų 40 
colių materijos ir vieną yardą kaspi
nėlių apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti nuan pavyzdi No-----------
Mieros -------------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MImUs ir jalst.)

tardytojąs 
Ambrazię- 
darbus... 

toks gvol-

žingsniais, ko-

užsimojo duoti kai 
kalbančią vietą. Šii

— Taip tai taip, — atsiliepė 
pagal pečių Zablockiu Jurgis,i 
—bet greit gi šitą Sueigą pa
leis, išrinksim kitą, gal taip ne
bedarys, gal ir musų reikalais 
pasirūpins.

—Et jau, išrinksi tu kitus! 
— numojo ranka Malaušas 
Blauzda,- ir kiton Sueigon pa
klius tie patys!

Na, ir pasakė, -—neištrivo- 
jo Baltras Kazlėkas, turim 
dabar savo gaspadorišką ūki
ninkų partiją, už ją visi bal- 
suosim, o iš anų piemenų nė 
vienas nepaklius.

Kur tau nepaklius! —ne
tikėjo Malaušas Blauzda, —mes 
tai atiduosim savo balsus už 
musų ūkininkų partiją, bet gi 
bobos—-juk. visos atiduos savo 
balsus už šventųjų demokratų 
ir zakristijonų partiją!’Per tas 
moteris ir vėl jie gaus lialsų 
daugumų!

—Moterys reikės suvaldyti,— 
įtikinamai pareiškė Matijošisu 
Pempė.

—Suvaldysi tu čia ta velnio 
giminę, — dūsavo Malaušas 
Blauzda,—per Jevą ir Adomų 
iš Rojaus išvarė^ per bobas ir 
mus pirm laiko į grabą nuva
rys!..

Matijošius Pempes grįčioj iki 
antrųjų gaidžių lempa degė. 
Iki antrųjų gaidžių šnipštynės 
gaspadoriai tarės, kas čia su 
tomis moterimis padarius, kad 
jos per ateinančius rinkimus 
gaspadorių reikalų ir gyvenimo 
nebegadintų...

—Kad jie nesulauktų, kad 
dar kartą praeitų į Sueigų mu
sų bobų ir dukterų balsais! 
Mes duonų uždirbam, aprėdom, 
mokesčius sumokam, h jos mat 
dar rinks musų neprietelius, ir 
tai tokius nepraustaburnius! 
negalėjo nusiraminti Matijošius 
Pempė, išlydėjo svečius ir už-

Piany Ir Phonografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskį vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskį vartotas 
už ...........     $350
Kimball Grojikliy Pianas, mažai var
totas .............................................. $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už .........................   $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas ............... S75
Cremona Elektrinis Pianas ....... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, fireri mokintis Ri'O- 
jyti, visi 88 notų po ............................... $35
Brunswick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų .....................................................  $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUMU 
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.

Tel. I<afayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauiiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicaro, III.

Atėjo Kultūra No. 3. Kai
na 45c. Galima gauti.

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

.sklende duris. "U. B.” illll|||||||||||^|||||||||||||H||||m
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Lietuviu Kandidatas 
j Komisijonierius

THOMAS A. STENCEL

Thomas Stencel gimęs Rug- 
piučio 10 d., 1897, Chicago, III. 
iš lietuvių tėvų atkeliavusių iš 
Lietuvos. Pradinį mokslą, Tho
mas įgijo Chicagos Viešose mo
kyklose, bet, kadangi tėvai bu
vo neturtingi ir dar tėvelis sir
go, Thomas turėjo eiti dirbti ir 
užlaikyti šeimyną, tad mokslo 
tęsti tolinus nebegalėjo.

Bet Thomas neperstojo moki
nęs. Dienomis dirbo, o vakarais 
lankė High School, kurią taip ir 
užbaigė.

Thomas A. Stencel dirbo įvai
riose raštinėse, potam stojo į 
Gatvekarių darbininkų uniją ir 
dirbo už konduktorių ant mie
sto gatvekarių. Dabai- jisai dir
ba prie Real Estate ir Apdrau- 
dos biznio.

Thomas Stencel priguli prie 
įvairių lietuviškų draugijų ir 
dirba lietuvių naudai kiek jo jė
gos ir išgalė leidžia.

šiais metais Thomas A. Sten
cel tapo nominuotas per demo
kratų partiją, kandidatu j 
County Komisijonierius. Jį re
mia visi progresyviškesnieji 
Chicagos demokratai ir Gatve
karių darbininkų unija.

Jo programas yra trumpas ir 
aiškus — “Tarnauti žmonėms, 
o ne išnaudoti juos’’. Jo išrin
kimas į šią svarbią vietą, pada
rytų labai daug gero Chicagos 
lietuviams ir visiems neturtin
giems žmonėms. Lietuviai bal
suotojai, ypatingai tie, kurie 
balsuojate Demokratišką sąra
šą, paduokit už jį savo balsą, 
Utarninke, Balandžio 13 d.

(Skelbimas)

Bukite Sargyboje
Mes turime priežasties many

ti, Icad oponentai KRANK L. 
SMITU, planuoja siųsti į laik- 

rasčius straipsnius nevisai tei
singai nušviečiančius dalyką 
kas link Mr. Smith. Tie straip
sniai pasirodys gal būt taip vė
lai, kad nebus laiko ant tų už
metimų atsakyti. .Tokie dalykai 
jau buvo daromi praeity. Jeigu 
tie nurodymai ir laikraščių 
straipsniai yra teisingi, tai ko
dėl tie autoriai laukia dienos 
arba dviejų prieš rinkimus kad 
juos paskelbus. BUKITE SAR
GYBOJE.

Pasirašo A LAN F. MOORE,
Kampanijos Manageris dėl 

FRANK L. SMITH, į JUNGTI
NIŲ VALSTIJŲ SENATORIUS

(Skelbimas)

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
ciek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rytoj balsavimas
Rytoj bus nominacijų balsa

vimai — primanęs įvairių kan
didatų į valstijos ir pavieto 
valdvietes. Bus nominuojamas 
ir vienas senatorius. Visos par
tijos stato savo kandidatus, 
bet smarkiausios varžytinės ei
na tarp dviejų republikonų 
frakcijų. Tos varžytinės yra 
tiek smarkios, kad net regist
ruojant balsuotojus papildyta 
nemažai suktybių. Kiek mažes
nės varžytinės yra tarp demo
kratų, jos bent nepasireiškia 
tokiu griežtumu, kaip pas re- 
publikonus. tarp demokratų 
kandidatų į pavieto komisio- 
nierius yra ir vienas lietuvis, 
Stencel. Socialistai taipjau sta
to savo kandidatus, bet tarp jų 
nėra- varžytinių, kadangi į 
kiekvieną valdvietę statoma tik 
po vieną kandidatą.

Be įvairių kandidatų nomina
cijų bus dar balsuojama apie 
išleidimą įvairių bonų viso
kiems pagerinimams. Balsavi
me siūloma išleisti bonų dėl 17 
įvairių viešųjų darbų. Siūloma 
išleisti bonus ir įsteigimui žvė
ryno (zoo), kurį keletas metų 
atgal piliečiai atmetė visuoti
nu balsavimu, bet dabar tas 
siūlymas vėl pakartojamas. Už 
kiekvieną siūlymų bus balsuo
jama atskirai.

Du užmušti, 20 sužeista 
(jatvekariams susidūrus

Du žmonės liko užmušti ir 
sudegė, o 20 pasažierių liko su
žeista, dviem South Shore elek- 
trikiniams traukiniams susi
dūrus netoli Gary, lud. Vienas 
jų ėjo iš Chicagos, o kitas iš 
Gary. Kaip įvyko susidūrimas, 
dar neišaiškinta. Vienas tų 
vagonų turėjo palaukti ant šo
ninių bėgių ir praleisti kitą, 
nes toje vietoje tėra tik vieni 
bėgiai. Bet abu suvažiavo ant 
tų pačių begiu ir smarkiai 
abiems lekiant, ištiko susidū
rimas. Pats kelias yra laukuo
se ir matomas kelias mylias. 
Kaip vienas kito jie nepastebė
jo, nesuprantama. Susidūrus 
vienas vagonas nusirito nuo 
l;3gių, o kitas pasiliko ant bė- 
grių. E»et visiškai sudaužytas. 
Abu vagonai buvo mediniai ir 
nuritęs nuo bėgių užsidegė ir 
greitai liepsna jį visiškai su- 
naikino. Žuvusieji du žmonės 
taip apdegė, kad jų identifi
kuoti negalima. Sužeistuosius 
išvežta į Gary ligoninę.

I ---------------

5 ugniagesiai apdegė
Penki ugniagesiai liko skau

džiai apdeginti verdančios sma
los, gesinant gaisrą didelėj 
Barrett Co. stogų medžiagų 
dirbtuvėj, 2900 S. Sacramento 
Blvd. Kilus dirbtuvėj gaisrui 
ir užsidegus smalos statinėms, 
ugniagesiai negalėjo gesinti 
vandeniu, kuris butų liepsnas 
tik padidinęs, pradėjo ant ug
nies pilti smiltis. Dirbtuvėj iš
tiko kelios ekspliozijos, kurios 
aptėškė degančia smala tuos 
penkis ugniagesius ir sunkiai 
juos sužeidė.

Neišaiškinta žmog
žudystė Gary

n Prieš porą dienų Gary atsi
tiko žmogžudystė, kurios poli
cija negali išaiškinti ir kuri 
buvo sujudinusi (iary gyvento
jus.

Joseph Muilins, f otomanas 
vietos geležies liejiklose, ei
nant su savo žmona Virgie, 4| 
m., pro parką, buvo užpultas 
nežinomo žmogaus ir nušautas 
ant vietos, žmogžudys pastvė
ręs taksikabą išvažiavo toli j 
laukus ir pabėgo. Išpradžių 
manyta, kad žmogžudystę pa
pildė maniakas, kokis nesenai 
buvo atsiradęs Omaha, Nebr.

pamišėlis, žudęs visai nepa
žįstamus įmones visai be jo
kios priežasties, vien dėl savo
tiško smagumo. Gary gyvento
jai išpradžių nusigando, kad ir 
pas juos tokis žmogžudys atsi
rado. I'ečiaus policija nesiliovė 
tyrinėjusi, ėmė kvosti nušau
tojo pačią, pasirodė, kad ji tu
ri meilužį Donaldsoną, seną 
burdingierių, su kuriuo ji gy
vena jau 8 metus. Be to jos 
pasakojime yra nenuoseklumų. 
Ji pasisakė, kad jiedu ėję pas 
savo draugus, bet vieta, kur iš
tiko šovimas yra toli iš kelio 
pas tuos draugus. Be to, jei ji 
laike šaudimo butų stovėjusi 
taip, kaip ji pasakoja, tai ji pa
ti butų buvus nušauta. Polici
ja Virgie Muilins areštavo ir 
laiko kalėjime; laiko kalėjime 
ir jos burdingierių-meilužį, 
prieš kurį betgi jokių įrodymų 
dar nėra.

Del potvinio mirė 
mergaitė

Policija, ugniagesiai ir svei-’- 
katos departamentas deda pa
stangų pasiekti .John Armst- 
rong namą 6923 S. Karlo\v 
Avė. ir suteikti tai šeiminai 
pagelbą. Visa apielinkė yra ai> 
semta vandens ir prie namo ne
galima prieiti per kelis blokus. 
Tuo tarpu susirgo jų duktė 
June, 4 m., šaukta daktarus, 
bet nė vienas > negalėjo prieiti 
prie namo. Mergaitė pasirgusi 
keletą dienų mirė konvulsijo
se, kaip spėjama, nuo plaučių 
uždegimo, taip ir nesulaukusi 
medikalinės pagelbos. Mirus 
dukterei tėvas šiaip taip išbri
do ir pasiekė policijos stotį, 
kuriai ir pranešė kas atsitiko. 
Atvyko ugniagesiai pumpuoti 
vandenį, atvyko ir sveikatos 
departamento viildiiiiukai, atvy
ko ir policija, bet niekas negu
li pasiekti namo. Vietomis van
duo yra keleto pėdų gilumo, 
bet vietomis tiek negilu, kad 
negalima naudoti valčių. Te- 
čiaus policija šiaip taip dabri- 
do iki namo ir išnešė mergaites 
kūną, kurį atidavė graboriui.

Abelnai, niek orios Chicagos 
vietos yra išsemtos vandens, 
pradėjus smarkiai tirpti snie
gui. Veik visas Portage Purk, 
šiaurvakarinėj miesto daly, 
yra užlietas vandens ir gyven
tojai ten net ir valtis naudoja, 
kitaip negali prieiti prie savo 
namų.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

SURYTOJ KOMARAS RISIS 
SARPALIUM

Rytoj Lietuvių Auditorijoj 
svarbus susirėmimas tarp Ko
maro ir Sarpaliaus. Kas laimės, 
tas bus maž-dauK lietuvių sun
kiojo svorio čempionas. Net ža
dama tam tikra trofija. duoti.

Risis ir Šimkus 
gan geras

risis su Kauno žydeliu. 
Jack Sherry irgi dalyvaus. O 
Dudinskas su Katausku pešis 
už lietuvių vidutinio svorio 
vainiką. —N.

kuris yra 
ir rinklus ristikas.

.Jis

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

Bolševikai vėl laimėjo 
SLA 36 kuopoj

— ir lai-

raportus 
reikalus, 
už SLA 

Balsavime

bėgančius 
balsavimo 
Tarybą.
laimėjo balsų seka-

Pereitą trečiadienį įvyko 
svarbus SLA 36 kp. susirinki
mas, į kurį bolševikai sutrau
ki) visas savo spėkas 
m ėjo.

Išklausius įvairius 
ir atlikus 
eita prie 
Pildomąją 
kandidatai 
mai:
Ant prezidento

S. Gegužis ................. 54
B. Salaveičikas .......... 62
Dr. A. 'L. Graičunas . . 24

Ant vice-prezidento
V. Kamarauskas .
M. BąceVičius ...
J. S. Gilvickas ..

sekretoriaus
Jurgeliute . . .

. . 40

.. 89
6

Ant
67

t

A. Lesniauskas
Ant iždininko

T. Paukštis ..
A. 60Kišimas

Ant
M. Danielius .. 49

30
74
55
31

P. Jočionis ........
J. Žalimas .....
S. Bakanas ........
J. K. Derins ....

Ant daktaro-kvolejo
Dr. E. G. Klimas .... 26
Dr. S. Biežis .............. 105
Dr. I. B. Bronūsas .... 6
Po balsavimo eita prie rin

kimų delegatų į sekamą SLA 
seimą, kuris įvyks birželio mė
nesį New Yorke.

Bolševikai mobilizuoja vi
sas savo jogas, kad tik pasiun
tus kuodaugiausia savo dele
gatų j tą seimą. Jie nesitiki 
laimėti rinkimus, tad stengia-

Bolševikai 
kad seimas 
reikia kuo- 
siųsti, nors

' 1 ■ "T..................
/

si kuodaugiausia savo delegatų 
pasiųsti, kad galėtų sudaryti 
didžiumą ir valdyti seimą. To
dėl net mažos kuopos, kur tik 
bolševikai valdo, siunčia kiek 
tik Mali delegatų. Taip Rose- 
lando kuopa siunčia 5 delega
tus, kuriems ' apmoka po $50; 
kitos bolševikų valdomos kuo
pos daro tą patį. Skiriamų lė
šų toli neužtenka nė kelionei 
apmokėti, bolševikai vistiek 
važiuoja būriais, kad tik SLA 
seimą užkariauti.

Tas pats buvo ir SLA 36 kp. 
Bolševikai tuojaus pasiūlė siųs
ti penkis delegatus ir mokėti 
jiems po $100, nors kuopos iž
de tėra tik $250. 
rėžia ilgus spičius, 
labai svhrjnis, kad 
daugiausia delegatų 
kuopos iždas ir pustuštis. Ir' 
neteisingai atlikę balsavimus, 
bolševikai laimėjo — nutarė 
siųsti 5 delegatus, apmokėti 
jiems po $100, kas sudarys $500 
(kuopos gi ižde, kaip minėjau, 
tėra tik $250).

Rinkimuose delegatų bolše
vikai irgi laimėjo — visi pen
ki išrinktieji delegatai yra bol
ševikai — Klastaųskas, “pats” 
Andriulis, Marcijonaitė, Lie* 
tuvninkas ir k.

Bolševikai, kurių kuopoj yra 
tik apie kapą, valdo visą kuo-

s

PRANCIŠKA POCIENĖ 
Po tėvais Aczaitė

Mirė Balandžio 9 dieną, 6 va
landą po piet, 1926 m., sulau
kusi 55 metų amžiaus; gimusi 
Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio, Batakių miestelio. Iš
gyveno Amerikoje 25 metus, 
palikdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
sūnų, Antaną, brolį Joną Ačių 
ir brolienę Ačienę, seserį švei- 
kauskienę ir švogerj Petrą 
Šveitkauską, Lietuvoj seseris 
Agniešką ir Marijoną. Dabar 
randasi prirengtas j, paskutinę 
kelionę, namuose 7002 So. Kock- 
vvell Street.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Balandžio 13 dienų, 8 vai. ryto, 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Pan. švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Franciškos Pocie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekan}e,
Sūnūs, Brolis ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

■WBS a

JOZEFINA BERNOTIENĖ 
Po tėvais Lukoševičiutė

Mirė Balandžio 10 dieną, 6:03 
valandą ryto, 1926 m., sulau
kusi 39 metų amžiaus; gimusi“ 
Vilkaviškio mieste, Suvalkų gu
bernijoj. Amerikoj išgyveno 
apie 18 metų, palikdama dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyrą Petrą 
Bernotą ir vaikus: Vilių, Niko
demą, Pranę ir Juzę. Dabar 
randasi prirengta į paskutinę 
kelionę, 3029 So. Emerald Aye.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
13 dieną, 9 vai. ryto iš namų į 
18-tos gatvės Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j 6v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jozefinos Berno
tienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174 

pą. Tai yra dėlto, kad kiti na
riai, kurių yra apie 6(X), nesi
lanko į susirinkimus ir nedaly
vauja kuopos veikime. Šis su
sirinkimas buvo skaitomas 
skaitlingas, nors iš 600 narių 
tedalyvavo vos virš 100.

Narys.

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo liga* kraujo. Odos. Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-R»y 
ir Elektrą

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

Viriui banko
Valandor: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

AMELIJA GERIBA
Mirė Balandžio 11 dieną, 4 

valandą po pietų, 1926 m., su
laukusi 41 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, I^aukuvos parapijoj, 
Vankių sodžios, palikdama dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius Jr mylinčius vyrą Kazimie
rą, du sunu: Aleksandrą ir Ka
zimierą ir tris dukteris: Agotą, 
Ameliją ‘ir Oną, vieną seserį 
Prancišką Platakiepę, pussese- 
ris Kotriną šapikifcnę ir Oną 
Lapinckienę, Lietuvoje brolį 
Juozapą. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę na
muose 3615 So. Parnell Avė.

Laidotuves įvyks Balandžio 
14 dieną, 8:30 valandą iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėliončs 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jo 
mylimųjų esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras Kazimieras 
su savo vaikučiais.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius T. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
S Laidotuvėse patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:

«<5B W. IHth St.

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

-- ------ ,
Phone Boulevard 5208 

Privatiniai Ambulansal

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

1646 W. 46th St., Chicago

DR. VAITUSH, O. D.

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. 
Prircnga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaitus. 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

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.

' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite <r persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 f 1.
L ---------- ; -----------

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
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės., nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee 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, 

h............ 'i ■.....

DR. 6. M, ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Koss 
praktikuoja medicinų ir speciali
zuojasi

Kraujo, Qdos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydypias 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 i^etodu 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. KOSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M* 
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomk 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va- 
kare.

^Illli i|ir.'*y', ■1'liaiL....... .........

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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ar 1 eatras
Muzika

A. Vanagaičio pa
gerbimo vakaras

Cbicagiečiai yra labai sim-. 
patingi,* svetingi žmonės. Jie 
rengdami kiliems visokius pa
rengimus, pagerbimo vakarus, 
užmiršta save arba savuosius, 
kurie deda visas pastangas, 
kad palaiky! mus nuo ištautė- 
įimo.

čia turiu pabrėžti, kad pirm 
A. Vanagaičio atvykimo į Chi- 
cagą buvo pus mus jau lietu- 
všikumas pradėjęs nykti, taip' 
kad nuėjus j kokį parengimą 
arba Į choro vakarus, tai gir-j 
dėdavai verstus veikalus iš 
italų, rusų, vokiečių arba kilų 
kalbų. Aš neesu priešingas ir 
svetimiems, bet turime ir sa
vuosius “neužmiršti”; reikia 
atsiminti, kad atimk kalbą nuo 
lietuvių, tai Lietuvos nebus.

Kada atvažiavo A. Vanagai
tis ir paėmė “Birutę” vadovau
ti, tai “Birutės” koncertai ar
ba vakarai paliko tikrai lietu
viški. Už tai kreditas priklau
so ne kam kitam kaip tik A. 
Vanagaičiui, nes jis pats yra 
kompozitorius, rašo dainas ir 
išmokino “Birutės” chorą virš 
dvidešimts liaudies dainų. Bet! 
neužteko mums vien dainų, rei-

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

/Vtyfe įurailure (ĮĮapaūiį

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Matai Kas Dedasi?

4/§ave” reiškia gelbėti; išgel 
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti; pas’naudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma 
žiau, kaip: taupyti ir pasinau 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamae 
iš Naujienų kasdieną — ir pa- 
daugink juos atnešdamas nau 
jų skaitytojų.

kalavome didesniu veikalu ii 
A. V. ėmė ir parašė trijų veiks
mų muzikalį veikalą “Surprise 
Party” iš amerikiečių gyveni
mo. Tiek daug darbo ir laiko 
pridėjęs, kas vakarus repetuo
damas. Parašė, išmokino, pa
statė; ir ką jis gavo už tai? Vien 
tik išjuokimą ir panieką nuo 
savo muzikos draugų (nekal
bant apie kilus).

Jeigu Vanagaitis butų koks 
nots biznierius ir jam nerūpėtų

i dailė, jo krūtinė nedegių karš
ia lietuviška dvasia, tai butų 
metęs rašyt liaudies (lianas ir 
nuėjęs pas kitataučius dirbti 
(kaip kiti musų muzikai daro, 
svetimiems tarnaudami), bei 
A. V. nepaiso tų niekinimų ir 
sau ramiai dirba savo darbą, 
rašydamas, mokydamas ir pats 
lošdamas lietuviams.

Mes privaletumėm daugiau 
gerbti ir branginti A. Vanagai
tį, negu kad iki šiol.

Tinkamai pagerbi jį ir jo dar
bus turime visi. Mes privalome 

I paremti jį ir kartu apvaikš
čioti jo benefisą.

“Birutė” kviečia i laiką visus 
cbicagiečins nedelioj, 25 d. 
šio mėn. i ikietuvių Auditorijoj 
rengiamą vakarą- ‘‘Surpirse 
Paity”. Atsilankydami į vaka
rą paremsime Vanagaitį (nes 
jo naudai vakaras yra rengia
mas), pamatysime gražų vai
dinimą ir linksmai pasišoksime.

Patarčiau tikietus iškalno 
nusipirkti, kad nereikėtų 

' prie langelio stovėti, nes 
dinimas prasidės lygiai 

vakare.—Poškų K.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymai*: $100.00 nnt .’ylr p 
$6.0° j metus pet viaą 

Hkurj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaio nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
Vam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šj*utą Ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei p;idė< 
tumėt juos j banką ar snulką?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno unt kiekvieno 
$100.00 — pnmislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
čia. per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleri'*.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

STOGDENGYSTft
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. įstaiga .34 metų seniūno. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chieugoj. 'I'ik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Pitone Lawnoale 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos GERIAUSI ŠIŲ DIENŲ BARGENAI 
visuomenei, kad turim naujų au-l 
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos II. P., ir pil
nai aprengtus 4 durių sedan kai
nuoja $1474. 'I’aipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

MILDA
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

$300 TIK $300

Vai

Studebnkcr

gaunam ant įmanų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

NAMAI-ŽEME
BABGENAI 3 FLATŲ

Jei manote pirkti arba staty
ti namą, pamatykit šitą 3 auk
štų namą, 7721 llermitage Av. 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, pofčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368.

vai.

Golf Dance
Ar esate girdėję apie šitokį 

šokį? I'nrime visokių šokių, 
bet čia “golf dance“ arba “gol- 
fininkų šokis”. Amerikoje yra 
daug goifininkų, kurie turi sa
vo šokį. Kiekvienas , gali šitą 
šokį šokti ir kiekvienas ji 
mėgsta.

Seredoje, April 14, 1926 
Masonic Temple svetainėje, 
7832 So. Union avė. Lietuvių 
Golfo Kliubas rengia šokius 
Tai bus linksmas vakaras vi
siems. kurie netingės atsilanky
ti. Tai šitame vakare ir bus 
šokama tas “golf dance”. Tas 
naujas šokis reikėtų visiems iš
mėginti. Žmones šoka čarles- 
toną. džiazus ir kitokius šo
kius, bet “golf dance” visus 
šokius sumuša. O orkestras 
bus geras.

Golfo Kliubas šitą šokį neuž
patentavo. Paskui galėsite pa
tys šokti kur tik norėsite ir 
kada norėsite. Merginoms ir 
moterims šitas šokis be galo 
patinka.

lai neužmirškite atsilankyti, 
šokiai prasidės vakare 8 vai., o 
užsibaigs rytą.- Antanis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Ar nori būti nariu Cl’i-agoe 
Lietuvių Draugijos'.

Chicagos- Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpus yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chiea
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos .skyriai ligoje: $6, 
510, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. ž. 
m. yra priimamos ir Sielos <lrau- 
gyst€s b®> kliubai, kurie yra čar- 
leriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
vra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugiios—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti j šilą Draugiją 
galite paduo i prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas 
išpildyti apli’ 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

os nario arba dėl pa- 
. ___ au

Kuriose gulėsite 
(arijas ir gauti kitus

Amerikon Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubo susirinkimas bus 12 
d. balandžio, 7 vai. vakaro, Stru-

kiek jūsų* 
liuks tumėt ji

<su sekretorių 
, o nuo jo su
dauginsi*

ATYDA

?USU

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti 

Hemai pasivėlins 
panija, į “ ' 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. — Dora Vilkienė.

jeigu jūsų pa- 
iteiti. Mat, kom- 

pildanti New Yorke jūsų!

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų mėnesinis susirinkimas at
sibus pirmadieny, bal. 12 d., 8 vai.' 
vakaro, Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami direktoriai 
ir draugijų atstovai malonėkite vi
si pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, rast.

dainų 
12 dJ 

................................  mergi-j 
balandžio 13 d. antradienio'

Pradžia 8 vai. vakaro, 
Cliapel, 816 W. 31 St. 

pamokose. —Valdyba..

Birutės Choro vienų vyri} 
pamoka atsibus balandžio 
pirmadienio vakare. Vienų 
nų — L. 
vakare.
Rayinond

Norlh Side. — Jaunuolių draugi
jėlės Bijūnėlio tėvų susirinkimas 
dėl tiltų priežasčių įvyks ne pane- 
dėly, bet seredoj, balandžio 14 d., 
8 vai. vakaro, Liuos.vbės svet., 1822, 
\Vabansia avė. Visi tėvai Imtinai 
dalyvauki!. Bijūnėlis rengia vaku-' 
rėtį toj pačioj svetainėj nedelioj. 
balandžio J8 d. Yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarimui. —Vald.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Prašome brolių arba artimų gi

minių Valerijono Anužio atsiliepti; j 
yra svarbus reikalas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 So. Halsted SI.,1 
klausdami M. Jurgclionienės.

PAIEŠKAU savo brolio Domini- 
k<> Trumpio, iš Lietuvos paeina iš 
Viduklės parapijos, Raseinių ap
skričio. Girdėjau, kad pirmiau gy- 
evno Chieagoje. Yra svarbus rei
kalas. Aš lik ką sugrįžau iš Lietu
vos. Atsišaukite.

Monika Trumpikė
• P. O. Box 217, Dolton, III.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Alex 
Gudinąs ir Lmlwig Gudinąs; jie 
gyvena Braeeville, III. ir Wilming- 
ton, 
liet, 
kad 
vos

III. Girdėjau, kad jie yra Jo- 
Jeigu kas žino juos, praneškil,

NAMU STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

Tel. Yards 60G2
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

nųirinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ven
dų. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Vnlsted Street

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas lame darbe 12 
metų. Aprūpinant anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbų atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS
.3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMB1NG4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes nardundame visiems olaelio 
kainomis

Levi n t ha I Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

. PIANO MOVING EXPERTS’
Long distance handling .

Turime daug hietų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 office

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namds, krautuvių fron
tus, cementinis įlarbas ir sustip- 
rinam pamatus.

1753 W. Madison Street

PARSIDUODA Gram Bros, tin
kas, labai pigiai, tik 1 metus var
totas. Panel body, išrodo kaip/nau
jas, pirmos klesos padėjime.

Kreipkitės:
4636 S. Paulina St. 

Simon Shuhnan

Mes budavojam ir parduodam 
geriausius 5 kambarių bungalowus, 
įmokart tik $300. Likusius tik po 
$60 j mėnesį.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA mūrinis 2 flatų, 
6 ir 6, karštu vandeniu apšildomas. 
Aržuo’o irimas. Namas randasi vie
nas blokas nuo 63rd Street. Kaina 
tik $12000. Reikia įmokėti $3000.

DIDELIS išpardavimas pianų ir fo
nografų. Musų vieta turi būt išvaly
ta dėl ateinančio naujo stako. Kai 
kurie pianai bus parduoti daug pi
giau negu mums patiems kainavo, 
štai yra keletas pasiūlomų bargenų.

Cole pianas .........
Bauer pianas ........
Emerson pianas ... 
7 upright pianai po 
Victor console .....
Eureka console .....
Starck fonografus 
Bellman grojiklis . 
Pianistu grojiklis . 
17 grojiklių už ...
Dykai prie kiekvieno grojiklio pia

no gražus benčius, 24 roleliai, 20 re
kordų prie kiekvieno fonografo. Mes 
priimsime $10 jmokėjimo bile už ko
kį fonografą arba grojiklį pianą lai
ke šio didžiausio išpardavimo. Da- 
statymas dykai. Ateikit anksti dėl 
pasirinkimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 W. Madison St.

... $85 
$69.50 
.. $49 
... $25 
... $45 
... $69 
.. $23 

. $195
$110 
$265

ANT 59th St. netoli Kedzie Avė. 
Naujus mūrinis bizniavas namas, 
štoras ir 2 flatai, 4 ir 6 kambarių, 
karštu vandeniu 
karų 
mados. Namas vertas $20500. 
pirks umu laiku, padubsime 
$17500, įmokant tik $4000.

Klauskit John Locaitis.

apšildomas, 2-jų 
garažas. Viskas naujausios 

Kas 
už

mu-PARSIDUODA keturių fialų 
rinis namas, 4 po 4, Atimu apšil
domas. Namas labai gerame sto
vyje. Randasi prie 63rd ir Camp
bell Avė. Rendos neša $2640 me
tams. Kaina $23500. Jmokėt $5000. 
Ir šiaip turim didelį p.asirinkimų 
mažų ir didelių namų.

Z. S. MICKEVICE & CO. 
2505 W. 63rd Street. 

Hemloc 0800

PADARYKIT TIKRĄ
, PIRKINJ

NAUJAS, naujos mados 2 fialų 
mūrinis namas, 4—4 kambarių, 5-5 
ir 6—6 kambarių, su augštii kle- 
pu ir karšiu vandeniu, Brighton 
Parke, toliau į pietus, geroje vie
toje. 'I’aipgi krautuvės ir flatiuiai 
namai prie Archer Avė., tinkami 
dėl biznio reikalų. Mainysiu. Atsi
šaukite

H. KOPLEWSKI
3992 ARGUI-R AVĖ, 
l’el. Lafayette 9305 
arba Republie 8915

MORTGECIAI-PASKOLUS
111 ................. ..................

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

PARSIDUODA “ROAD HOUSE”

žemė, sod- 
žeinė. Tin-

Rakandų krautuvė pardavimui.
Geriausioj vietoj South SideJ 

lietuvių ir lenkų kolonijoj, ge
ras cash lįiznis, parduosiu už 
tiek, kiek man kainavo, stakasi 
verias nuo $60(10 iki $7000, 
25 pėdų krautuvė, dar 25 pė
das galima dadėti, jei paimsit 
pirm gegužes 1 dienos. Geriau
sia proga dėl žmogaus, kuris 
nori eiti j labai pelningą biz
nį; 6 metams Ivsas, pigi renda.

2612 W. 47 St.
Lafayette 1083

PUIKI vieta; namai, 
nas, miškas. Su 40 akrų 
kaina vieta dėl piknikų, geras pri
važiavimas. Visiems gerai žinoma 
vieta — ant Archer Avenue ir ne
toli 95th Street. Vienas namas 14 
kambarių, antras namas 6 kamba
rių, taipgi daug kitų budinkų. Pai> 
siduoda už visai žemų kainą ir 
ant lengvų išmokėjimų. Nepraleis
kite šitos progos. Kurie interesuo- 
jatės — būtinai pamatykite. Del 
platesnių informacijų Jtreipkitės 
prie
ROZENSKI LEMONT & COMPANY 

6.312 S. VVESTERN AVĖ.
Prospect 2102

ŽIŪRĖKIT ŠITĄ. Moderniška 5 
kambarių mūrinė eottage, elektra, 
karštu vandeniu šildoma. Savinin
kas, 3332 Emerald Avė. Ynrds 5495

GROJIKLIS pianas, Edison fo
nografas, išnluštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport. sta
las, da-bed lovą, skąlbinyčia, 
karpetai, $22 Hahipa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenvvood 2514

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA šeimynų^ darbas prie 
cukrinių burokų \Viseonsin valsti
joj. Transportacija ir renda dykai. ,v,llUiUVV 

, Steve Sijok, 501 N. Clark St. 'rel.l.j(U|i PI.

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianų už $110, yra 

roleliai ir benčius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

75 
po

PARSIDUODA groseris, tabako, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 4554 S. Paulina St. prie

Deleware 6172.

REIKIA DARBININKU
PARS1 DUODA soft d rink parlor 

pelninga vieta panašiam bizniui.
4222 So. Ashland Avė.

VYRŲ ICE creaminė parsiduoda su na
mu arba atskirai, 2906 So. Union 
Avė. *

2 fintų 
šildomas 
aukštas

marinis 
pirmas 
pečium

PARDAVIMUI 
namas, furnas 
aukštas, antras 
šildomas ir ’šrenduotas už $47.51) 
į mėnesį. Yra visi įrengimai ir ap
mokėti, 2 blokai nuo smarkaus 
kampo 59 St. ir Kedzie Avė. Del 
greito pardavimo kaina $10,700.

ATLAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CORP. 

STATYTOJAI GERŲ NAMU 
6003 S. Kedzie Avė. 

Republie 1500
■X

PARSIDUODA 2 aukštų murini* 
namas po 5 kambarius, naujos ma
dos įtaisymas, 2 karų garažas. Už
darytas purčius. 4554 So. Rieh- 
mond St.

FARM A 60 
“road house”, 
10 mylių nuo

Kreipkitės: 
s Stanley

539

akrų. Gera vieta de) 
ant Geneva lligh\vay, 
Kenosha, \Vis.

Maeiukiewiez 
Middle St., 

KENOSHA, WISC,

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

MOKYKLOS
■■"11 ............... .... 11

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFiL'Z, 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 Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago. III.

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xxxxxroxxxxxxxxxxxxxxxxxv
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDEKAL. AUTO ENGINEEItING

1507 Weul Madison St,

PARDAVIMUI didelis lotas, neto
li nuo transportacijos, iš priežasties 
ligos, $260 įmokėti, kitus po $13 į 
mėnesį, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 732.PARSIDUODA nedidelė grosernč 

pigiai. Noriu greit parduoti. 1844 
(’analport Avė.

Man reikia 2 švarių 'inteligentiš
kų lietuvių, pagelbėti man visą arba 

> ikitariu svarbų dalykų iš Lietu-((|aų ]aj]<0 Atsišaukit nuo 10 ryto
! I. . A . . ?. . ■ ■ ■ A loinaii 1/ I l. * .....ir kitų žinių. Atsišauikl pas 

Xlrs. Susana Staugaitis 
1445 S. 50th Avė., Cicero

PAIEŠKAU pusbrolio Petro Pron
ckaus, Kauno red., Viduklės parap., 
Palypiu sodžiaus. 'I’aipgi jis yra 
geras muzikantas, gali griežti ant 
visokių instFumentų. Girdėjau, kad 
praeitais metais atvažiavo j Chi
cago. Meldžiu jo paties atsiliepti 
arba kas žinot kur jis gyvena, ma
lonėkite pranešti man jo antrašų. 
Paul Songaila, 61 P E. Lincoln High- 
way, De Kalb, III.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKAU partnerio ^rosernės ir 

Kučernės biznyje, kad ir nemokan
ti priimsiu. 671 \V. 14 Plac<’.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI krautuvė. Tin
ka apttckai ir kitokiam bizniui.

3236 \V. 55th St.

JIESKO KAMBARIŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BIUDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčIONIS, Prez.

2 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare.
MR. OSTROVVSKI 

<3227 So. Halsted St.
PARSIDUODA restaurantas, iš

dirbtas ir geras biznis. Turiu par
duoti greit, nes išvažiuoju į Lietu
vą, 1818 (’analport Avė.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
gerame distrikte, 20 minučių nuo 
vidurmiesčio, Cicero, III. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Turiu par
duoti greit. Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Box 733.

RAKANDAI
BARGENAI

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

5514 Diesel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

PARSIDUODA su visais rakan
dais grosernė; laikoma visokių 
smulkmenų. Pardavimo priežatis — 
turiu du bizniu. Kaina $450; lygas 
geras.

Kreipkitės:
2118 W. 23 St.

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černė ir grosernė su namu, šloras 
ir 6 ruimai pragyvenimui, ant 
eottage arba loto.

7044 Archer Avė.

VARTOTI rakandai pardavimui už 
perlaikymų sandėly. Brighton Park 
Storage, 3101 W. 38th Street.

PARSIDUODA pigiai nedidelė 
valgvkla, tarpe dirbtuvių, 944 \V. 
37 PI.

HAKANDAl parsiduoda, 5 kam
barių, i karpetas, 3 pečiai, setas, 
2 komodės, 3 lovos, 1 tubu radio. 
mašina. Parduosim visus sykiu ar
ba no vienų, nes važiuoju į Lietu-

C. BIKNIUS,
1515 South 49 Court

AUTOMOBILIAIIEŠKAU kambario su valgiu tar
pe 63 gatvės, netoliau į vakarus 
kaip Halsted St, Tel. Triangle 608f

BARGENAI FORDŲ

Už

Touring, roadster, coupe, sedanai 
ir trokai. Tie visi karai yra pertai
syti ir yra tikras bargenas. Daugu
mas jų turi ekstra dalių. Lengvais 
išmokėjimais. Autorizuoti Ford par
davinėtojai. Atdara vakarais.

GEORGE E. SHERMAN and CO.
1725 W. Division St.

NAMAI-ŽEME
Mainymui arba pardavimui
80 AKRŲ. Mouston, Wis., 40 ak

rų išdirbtos, 40 akrų miško ir ga
nyklos, geri budinkai, noriu mies
te namo. 80 akrų Weyerhouser, 
Wis., dėl vasarinių resortų, 4‘/b 
akrų prie ežero, 10 akrų girios, 
mainysiu į miesto namų. 100 akrų 
Morgan County Tennessee Aliejaus 
ir anglių žemėj, mainysiu į miesto 
namų, F. L. Majka, 2705 S. Kolin 
Avė.

PARDAVIMUI labai puiki farma, 
62 akrai Wlsconsine prie pat eže
ro, dalis vandenio įeina j musų 
žemę. Parduosiu už cash arbiv mab 
nysiu ant namo; vieta yra patogi 
dėl sununer resort. Atsišaukit 
laišką šiuo adresu:

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted SI. 

Box 40

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Hovvnrd E. Walter Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 2 flatų. 6-6 kamba
rių, beržo trimingas, 1 metų senumo, 
gražiai dekoruotas, garu šildomas, 
ledaunės, gasiniai pečiai, prosinimui 
lenta, įmūryta vana, geroj vietoj, ne: 
toli 3 karų linijų, 2 karų garažas, 
$15,400. Savininkas 1 fl.

» 6110 S. Sacramenlo Avė. 
Tel. Prospect 10388

PARDAVIMUI naujas marinis 
kambarių bungalovv, 
trimingai, 
rini

5 
visi aržuolo 

dideli šviesus kamba- 
, netoli mokyklos ir karų lini- 

kaina $4,750.
ATLAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CORP. 

STATYTOJAI GERU NAMU 
6003 S. Kedzie Avė. 

Republie 1500

PARDAVIMUI- arba rendon, 
5 kambarių mūrinis bungalow,

per furnas šildomas, ugniavietė, bu
fetas, sun parlor, kaip naujas, 
turiu parduoti tuojau. 5625 So. 
Francisco Avė. Republie 2228.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St

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

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

P. S.; IjJduoųdame paliudijimus 
ir diplomus. 

.......................


