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No. 1

mus B. W(K)d]. Sovietų už
sienių reikalų komisaro čičeri- 
no paskutinis vizitas Kaunui, ir 
jo konferencija su Lietuvos 
inemjeru, matyt, atgaivino
Lietuvos viltis atgauti savo se
nąją sostinę Vilnių, lenkų gene
rolo Želigovskio užgrobtą 1926 
metfiis. Tatai matyt iš to. ką 
rašo lietuvių laikraščiai.

Lietuva jokiu budu nenor iš
sižadėti didelio teritorijos plo- 

buvo gen. Želigovskio 
ir kurį paskui amba- 

taryba pripažino len- 
Pą Vilniaus kraštą Lie- 

tikis atgauti iš 
Rusijos pataip/

VIENNA, Austrija, sausio 1.
Iš Oldenburgo, vakarų Ven

grijoj, praneša, kad ties Klein- 
raabu pratrukus Raabo upės 
tvankai, vanduo gresia pavojum 
trims dešimtims kaimų.

Praneša, kad Maros-Ujvary, 
vandeniui užliejus druskos ka
syklas, trisdešimt šeši darbinin
kai prigėrę.

Vengrijoj tvanai padalę lo- 
kios baisios žakr kad finansų , 
ministeris suspendavo įmokės-į 
mų rinkimą nelaimės paliestose |

VVASHINGTONAS., sausio 1.
Iždo departamento praneši

mu, per praeitus fisko metus, 
pasibaigusius birželio 30 dieną, 
valdžia sugrąžino federalių mo
kesnių mokėtojams viso labo 
151,885,415 dolerių. Iš tos su
mos 134,107,773 doleriai grą
žinta mokėtojams dėl to,, kad 
jie buvę per klaidą arba netei
sėtai sukolektuoti, o 17,777,- 
642 doleriai grąžinta einant 
1924 metų mokesnių įstatymu, 
sumažinusiu tiems metams pa
jamų mokesnius 25 nuoš.

Mokesniai grąžinta daugiau 
kaip šimtui tūkstančių korpora
cijų ir atskirų asmenų, tarp jų 
keliems šimtams Chicagos. fir
mų ir šiaip kapitalistų.

Patsai iždo sekretorius Mel
lon gavo atgal $404,871^82. Di
džiausios sumos grąžinta dviem 
kompanijom: California Wine 
Asssociation, Sah Francisco, ku
ri gavo atgal $1,050,510.38, ir 
Pennsylvania Coal kompanija 
Dunmore, Pa,, atgavusi $10-41.- 
109.

786 žmonių autai užmušė

Chicagoj 1925 metais

kams 
tuva dabar

Rumanijos karaliunas iš
sižadėjo sosto

Kraupi incas' Karolis pranešė 
tėvui, kad jis atsisakąs ir vi
su karališkų prorogativų

B t C H AR ES TAS, Rumanija, 
sjiinio 1. Rumanijos karaliu
nas Karolis, kuris turėjo pavel
dėti sostą po savo tėvo galvos, 
ir kuris išvykęs į Angliją daly
vauti mirusios karalienes Alek
sandros laidotuvėse iki šiol ne
grįžo, dabar raštu pranešė sa
vo tėvui, karaliui Ferdinandui,

Vengrų aeroplanai bando mė
tomomis iš oro bombomis su
draskyti i.- išsklaidyti ^k du •, 
susigrudusius Theisso upėj.

Vakar prigėrė ]>enki armijos 
inžinieriai bandydami išgelbėti 
keletą šeimynų iš namų, kurie 
iš visų pusių buvo vandens ap
semti.

Tvanai nesiliauja ir kitose 
Europos dalyse Francijoj, 
Reino krašte, Belgijoj, Danijoj,’ 
Lenkijoj, — visur darydami di
delių nuostolių.

Anglijoj’ ir vakarų Europoj 
vakar siautė smarkios audros, 
padariusios daug žalos. Prane į 
ša, kad daug laivų nukentėję ; 
Daugely vietų telefono i’ tele
grafo vielos nutraukyta, taip 
kad komunikacija tapr “truk-,

Per 1925 metus Chicagoj ir 
visoj Čook kauntėj automobi
liai užmušė viso 786 žmones, ar
ba 99 daugiau, ne kaip 1924 
metais, kuriais automobilių au
kų skaičius siekė 687.

1 Už greitą ir šiaip neatsargų 
važiavimą automobiliais 1925 
metais buvo areštuota ir teis
man pašaukta 109,314 automo
bilininkų.

Munšainu 
1925 metais 
kauntėj mirė

| žmogžudy!)

nusinuodij usių 
Chicagoj ir Cook 
232 žmonės.
;; per tuos metus1

icagoj buvo 373.

TRa riNGA MIRTIS

m
K. ;

2c

upeje.

AMERIKOS GĖI A

vai. vakaro, r?eciu- 
nuskendp Dotnave- 
Kėdainių Mokytojų 

l-jo kurso, mok.
ikauskas. Velionis

vų. '
Karalius Ferdinandas jo išsi

žudė i ima priėmė, o Rumanijos 
.-.Oslo pa*.aidėtoji! bus paskelto
ms kar.diuno sūnūs Mykolas, 
kurs yra dar tik vienų metų 
j'.mžiaus. Tuo reikalu šaukiama 
parlamerttas susirinkti sausio 1 
diena.

Per ka c
metus

tik pasibaigusius 
nulinčiuota 18 negrų

1 925 1 a:ėjau mokėsi Naumiesčio vidur.

YOBKAS, sausio 1. 
iki šiol nesugeLAmerika

dar išnaikinti savy barbarybės 
teismo, kurio aukomis 
esti negrai. Per 1925 
Jungtinėse Valstijose 
buvo nulinčiuota aštuo- 
negrų. Tais metais lin-

mis draugų paslaugomis, 
jau surasta, bęt atgaivinti 
pa v y ko.

Ulo
ne-] 

.Mirusiam pagerbti1 
27 d. seminarijoje pa- 
nchuvo. Mokytojų ii’ 

nupirkta’ vainikas,
orkestrui grojant paly-

moku 
mokiniu c
Kūnas 
dėta gelžkelio stoti n ir išvežtas
gelžkeliu gimtinėn.

A? NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytųjų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų- i 

ų skelbimų puslapius kasdie-prRYS 
ną. Parašykite į Naujienas ką 

pirkėjų atra-turit parduoti, o 
šit greičiausia.

skelbimų kai-
(apie 30 žod-

Klasifikuotųjų 
nos: vienas colis 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
noje.

visados 
metus 
govėdų 
niolika
čavimais pasižymėjo ypač Mis* 
sissippi valstija kurioj bu’^1 
nulinčiuoti šeši negrai/ Kitose 
valstijose negrų nulinčiuota: 
Floridoj — trys; Georgioj — 
du, ir ])o vieną Arkansaso, Ala- 
bamos, Kentuckyės, Lcuisianos, 
Missouries, Utah ir Virginijoj 
valstijose.

KORDO ORO KLIVE
RIAI SUSIKŪLĖ

BEDARBIŲ KLAUSIMAS KAU
NO MIESTO TARYBOJ

NASIIVILLE, Tenn./ sausio 
Vakar buvo stipriai gadinti 
Fordo metaliniai pasažieri- 
aeroplanai, skridę į Flori- 
Pilotas Schoenhair, kilda- 
su vienu aeroplanu nuo

jus žiemai mieste atsirado dar
bo biržoje užsiregistravusi^ 
virš 1,150 bedarbių, Tarybos 
posėdyje gruodžio 3 buvo svar
stomas bedarbių šelpimas. Nu
tarta prašyti iš valdžios 40,- 
000 litų įsteigimui valgyklų ir 
organizuoti viešus darbus, be 
to prašyti valdžios pravesti įs
tatymo keliu bedarbių 1 fondui 
apdėti Kaune 20 centųt kiek
vieną butelį degtines. Išlinkio
apdėjimo susidarytų 300,000 Didžiumoj apsiniaukę; nedi- 
litų suma. , 'dėlė temperatūros atmaina; vi-,

, Bedarbių reikalus uoliausiai dutinis mainąsis vėjas.
gyn« socialdemokratai. Darbo temperatura vidtt(iniž.
federacija tuo klaua.mti ųe.1- kaj siekė 35<> F 
domėjo, ne žodžio neištarė. 
Svarstant šį klausimą svečių 
vietos visos, huvo užimtos.

trys 
niai 
d;,, 
mas
žemes, nesukontroliavo ''jo, kaip 
reikiant, ir trenkė į kitu du ant 
žemes buvusiu aeroplanu, stip
riai ir savąjį, ir anuodu, aplau
žydamas. Pilotas tečiau išliko 
sveikas.

[Pacific and Atlantic Photo]

Dintitro Michaloszyn (Pittsburgh, Pa.) tapo nušautas, kai jis 
ėjo darbą. Nušovė jį prohibicijos agentas J. P. Tobusco, kuris da
bar sėdi kalėjime. Paveikslėlyj parodoma septyni Michaliszyno 
vaikai; aštuntojo ir mažiausiojo paveiksle nėia. (

■C.

Mitai meno muzejui
Didžiumą savo $40,000,000 tur

to Munsey paliko N. Y. Me
tropolitan Museum of Art

NE\\ YOBKAS, 1.—

rašfeių leidėjas, Frank A. Mun
sey, kaip jo testamentas paro
do, didžiumą savo i 
turto, siekiančio apie 40 milio
nų dolerių, paliko New Yorka 
Metropolitan Museum

Tai yra didžiausia 
kokią Metropolitan 
yra kada gavęs, ir 
meno įstaiga bus, lur 
tingiausia pasauly 
kimu Munsey viršijo ir milio- 
nininką J. P. Morganą, kurs 
iki šiol Metropolitan muzejui 
yra sudovanojęs apie 15 milio
nų doleriu. . t

Laikraščiai Ne\v York Sun, 
New York Evening Telegram 
ir keletas žurnalu, kurie suda- 
ro didžiumą Munsey turto, "tu
rės būt testamento vykintojų | 
parduoti, o išrinkti gyvi pini-1 
gai išdalinti testamente išvar-Į 
dytoms ištaigoms ir asmenims, i 
Miręs Munsey buvo nevedęs. i

milžiniško

of Alt.

dovana, 
muzej us 

dabar ta 
būt, tur

savo 
viršijo ir 
Morganą,

4 žmonės žuvo gatveka 
riui nukritus kanalan

Lenkijos vargai
Finansų susmukimas; Pilsuds 

kis vėl išlenda; riaušės Vr.r- 
šuvos seime

legrama iš Varšuvos praneša 
apie įvairius Lenkijos vargus 
delei jos finansinių dalykų tu- 

Generolas Pilsudskis, 
kurs per pastaruosius trejus 
metus buvo beveik visai iš po
li tiktis paal trmikęs, dabar' vėl 
išeina scenon; jam siūloma šta
bo viršininko postas.

Lenkijos seime buvo 
ginčų svarstant valdžios 
k tą agrarinį programą., 
guliau posėdis pasibaigė 
šėmis. Komunistų 
dainavo Internacionalą, o gudų 
ir ukrainiečių darbininkų ir 
valstiečių partijų atstovai jiems 
priešais, dainavo kitokias 
nas. Vienas 
pasmerktas 
kalėjimo už 
vėliavos.

ai Irių 
patei- 
ir pa

liau
ji tstovai

dai-
komunistas tapo 
trejiems metams 
iškišimą raudonos

NORĖJO PABĖGTI SU 
PINIGAIS

policijos ■ 
padėjėjas 
miestely

je valstybinius mokesnius, pa-i 
: kėlė triukšmų, kad tos pal nuo
vados policininkas tuos pini-• 
gus pavogęs. Nuovados virži-’ 
ninkui tasai jo padėjėjo pa
reiškimas pasirodė įtartinas 
ir jis areštavo savo padėjėją, 
kai pastarasis mėgino išvykti 
Latvijon. Darant kratą pas jį 
buvo1 rasti pinigai ir kaltinin
kas buvo patrauktas teisman, 
šiomis dienomis Žukausko by
liu buvo

nuovados viršininko
Žukauskas, surinkęs

TACOMA, Wash., sausio 1.
Vakar čia atsfttke<nelaimė, 

kurioj, kiek žinia, keturi žmo-į 
nes neteko gyvybės., o keturi, 
kiti buvo sunkiai sužeisti. Ne-1 
laimė įvyko gatvekariui nusiri
tus aštuoniasdešimt pėdų į ka
nalą pro atdarą kanalo tiltą.

i Gyvas išlikęs motornrJfnas I Apygardos Teisme, 
sako, kad jis matęs, jogei til- smerkė jį 2 metams sunkiųjų 
tas buvo atdaras, bet jis nega- darbų kalėjimo.
Įėjęs gatvekario sulaikyti, nes 
tormazas neveikęs.

Cbicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuraš šiai dienai pra
našauja:

Prašo 15 miliony žydams 
Lenkijoj gelbėti

40 žmonių užmušta fabri 
ko ekspliozijoje

Ekonominė padėtis Lenkijoj 
taip bloga, kad daugybei žy
dų gresianti bado mirtis

Penkiasdešimt sužeistų, o 200 
pasigendama Kinų fajerver- 
kų įmonėj

NEW YOHKAS, sausio 1. 
Sugrįžęs iš Europos Amerikos 
žydų šelpiamo.]*) Fondo direk
torius, D-ras Bemard Kahn, sa
vo pranešime fondo valdybai 
sako, ekonominė padėtis lanki

LONDONAS, sausio 1. —. 
Kablegrama iš Honkongo pra
neša, kad Makaoj, netoli nuo 
Honkongo, Kinuose, lajervver- 
kų fabrike įvykus baisi eksplio- 
zija, kurioj keturiasdešimt dar-

joj ir Besarabijoj esanti daug |bininkų buvo užmušta, penkias^
blogesne, ne kad buvus prieš 
karą. D-ras Kahn sako, kad jei 
Šelpiamagai Fondas nepradėsiąs 
urnai steigti košero virtuvių 
Lenkijoj ir Besarabijoj, tai 
daugybė žydų badu išmirsią. 
O kad tai padarius, tai Ameri
kos žydai turį tuojau surinkti 
ir pasiųsti mažų mažiausiai 15 
milionų dolerių.

dešimt sužeista, o dviejų šimtų 
dar pasigendama. Visi užmuš
tieji yra kiniečiai, dauguma jų 
motery^ darbininkės.

Kunigai ir biznis

“Mama” paskelbia sausį 
juoko mėnesiu

čio 30 d. Geležinkelių valdy
boj buvo varžytynės, pristatyti 
jai špalus. Be kitų pirklių ran
govų, varžytynėse dalyvavo 
Alytaus klebonas kunigas Balt
rušaitis. Jis iš varžytynių ap
sieini geležinkeliu valdybai

AUSTIN, Tex., sausio 1.
“Mama” Fergusonienė, Texaso 
valstijos gubernatorius, vakar 
išleido proklamaciją, kuria ji 
sausio mėnesį paskelbia “juoko 
mėnesiu.” Savo proklamacijoj 
ji sako:

“Tikėdama, kad linksmumas 
yra geriausias antidotas liūd
numui, ir būdama nuoširdžiai 
įsitikinus, kad daug geriau yra 
juoktis, ne kad lindėti, aš šių 
1926 metų sausio mėnesį paskel 
biu kaipo Juoko mėnesį Texaso 
valstijoj, šios didžios ir gar
bingos vaisi i jos žmonėms aš 
patariu pradėti metus su links
mu juoku ir geru upu, užtik
rindama, kad taip darydami jie 
turės gerus ir laimingus me-

7

PARYŽIUS. sausio 1. -— 
Spaudoj buvo pranešimų, kad 
buvęs Persijos šachas Ahmed 
Mirza nusižudęs Marienbade, 
Čechoslovakijoj. Tie 
mai buvo neteisingi, 
Mirza yra Paryžiuj — 
sveikas. Jis laikosi 
viešbuty.

praneši- 
kadangi 
gyvas ir 
Majestic

W00DS HOLE, Mass., sau
sio 1. Pakraščių sargybos 

; botas vakar, po stiprios kovos,, 
suėmė laivą Julia May, gabenu- 

isį degtinės kontrabandą. Kon- 
(fiskuota 500 keisų svaigalų ir 

• I areštuota trys kontrabandinin
kai.

nagrinėjama Šiaulių
kuris pa

LOKAUTAS 30,000 DARBI
NINKŲ ŠVEDIJOJ

j STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 1. — Visose švedų tekstilės 
įmonėse paskelbta visuotinas 
lokautas, prasidėsiąs sausio 2 
dieną. Iš darbo bus išmesta 
apie 30 tūkstančių darbininkų.

šiandie saulė teka 7:18 lei
džiasi 4:30 valanda-. 4

■

Visokį garbes ženklai
GRAIKIJOJ PANAIKINTA

v ATĖNAI, Graikija, sausio 1. 
-r- Graikijos valdžios dekretu, 

’visokį garbės ženklai Graikijoj, 
tiek kariniai, tiek civiliniai, 

į panaikinama.

pristatyti 225,000 špalų po 
10 litų 19 centus štuką. Kaipo 
garantiją kun. Baltrušaitis yra 
pristatęs Alytaus ūkininkų 
jungos skyriaus banko ra
ką garantiją 250,000 litų su-

sa

mai.
Kalbama, kad kun. Baltru

šaitis nei miško, nei špalų ne-

Vilniaus krašto miškų, kas 
kiliems yra draudžiama. Koki 
tie bus špalai, galima spręsti 
iš to, kad kalbamas kunigas su 
varžytynėse 
rėjos i 
ninius

dalyvavusiais de- 
pirkti epušinius »’/ alks- 
špalus.

MIRĖ 122 METŲ NEGRĖ, GI
MUS VERGĖ

ŲHARLESTON, W. Va., sau
sio L — Valstijos prieglaudoj 
seniems negrams vakar mirė 
viena negrė, Mary . Jonės, su
laukus 122 metų amžiaus. Ji 
buvo gimus 1803 metais Virgi
nijoj, ir iki vergijos panaikini
mo’ buvo vergė. Prieš dvejus 
metus mirė jos sesuo, kuri tu
rėjo 111 metų.

LIETUVIS NUTROŠKę (JA 
ŽAIS AUTĄ MAZGODAMAS

9 r
CHICAGO, sat^io 1. — Maz

godamas $avo automobilį užda
rytame garaže vakar 
susirinkusiais garaže 
gaiš- gazais lietuvis, 
Širmulis, 6924 Talman
Jo žmona rado jį negyvą.

nu troško
nuodin-
Stasys

Avenue.

IN
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IŠKILMINGAS MASKINIS BALIUS KORESPONDENCIJOS
kas rinkti siuntė visai ne ko
munistes moteris, kad tik save 
ir savo draugijėlę paslėpus.

—Kliubietis.

tuviai nemėgstu Maskvos patri
otų.

Rengia Tautiška Dr-stė Lietuvos Dukterų 
TAUTIŠKOJ PARAPIJOS SVETAINĖJ

Harvey, III.
35th St. ir Union Avė.

> Subatoj, Sausio-January 2 d., 1926
Grupėm bus duodami pinigai. Kiekvienas gaus dovaną, kas tik 

J bus apsimaskavęs. Malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes busite 
P užganėdinti prie geros muzikos ir geras dovanas gavę .
I Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 50c.

Kviečia KOMITETAS.

Komunistai žvejojusi po drau
gijas su protesto mitingu.

Laiške kviečiama

Operete—Miegok, Brangi Motinėle
Rengia A. Ž. V. I). Brigeporto Kolonijoj

Nedelioj, 3 d. Sausio (Jau.) 1926
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2244 W. 23rd St.
Durys atsidarys 3 vai. po piet. Programas prasidės *1 vili. vak.

ŠIS DAILĖS KURINIS pirmu syk lietuvių scenoj. Tikrai ža- 
vėjati operete. Imta iš operos “Travatore”, Verdi, šių operų vado
vaus gerb. p-ni J. S. Zorot.

Gerb. Chicagos publika, jauni ir seni, kviečiame atsįjankyti. Po 
progranjo šokiai prie geros muzikos.

DIDELIS MASKARADŲ BALIUS
Rengia

Draugija Rožancavos

Sukatos vakare, Sausio 9 (U 192$ 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Pradžia 7 vai. vak. Jžanga 75c
Pirmas praisas $15.00 cash. Dovanų bus išduo

ta už $300.00. Tai bus vienas iš geriausiai surengtų 
maskaradų. Už tai nepraleiskit geros progos ir visi 
atsilankvkit. Kviečia KOMITETAS.

Gruodžio 27 d. įvyko llarvey 
Lietuvių Amerikos Kliubo susi
rinkimas. Apsvarsčius bėgan
čius kliubo reikalus prieita prie 
skaitymo laiškų, štai ir pasi
rodo laiškas nuo ALDU) - 125 
kuopos, kuri turi apie pusę tu
zino narių.
prisidėti prie surengimo protes
to mitingo prieš Lietuvos kleri
kalų valdžią. Perskaičius laiš
ką ir šaltai jį apsvarsčius, pa
sirodo, kad bendrai su komunis 
tais veikti negalima ir laiškas 
liko atmestas. Atmestas ne 
todėl, kad Kliubas pritartų da
bartinei Lietuvos valdžiai. Ne, 
kaip Kliubas, taip ir kitos vie
tos draugijos dabartine valdžia 
yra labai nepatenkinti, bet ne
mato, kad kokios naudos butų 
-iš susidėjimo su komunistais. 
T’pkie bendri protesto mitin
gai išvien su komunistais buvo 
rengiami kituose miestuose, bet 
visur pažangiosios draugijos 
nudegė pirštus, nes pasirodė, 
kad jokis bendras darbas su 
komunistais yra negalimas. Ir 
jeigu Harvey Kliubas ir kitos 
draugijos ar kuopos suprato 
ikišiol ir dabar supranta Lietu
vos reikalus., tai jos mokės tar
ti savo žodį be jokios komu
nistų pagelbos. 
bininkai mums 
nes ir pirmiau 
kad nesirūpino 
lais. Jie visą
į Maskvą ir tik Maskva jiems 
terūpi. Jie žiūrėdami į Rusi
ją ir garbindami josios tyromis, 
negirdi ir nenori girdėti, kaip 
šimtai tūkstančių Rusijos po
litinių kalinių, kenčiantys nuo 
baisaus Rusijos' valdonų teroro, 
šaukiasi pagelbos viso pasaulio 
darbininkų. Komunistai ne
kviečia kliubus ir draugijas pro
testuoti prieš Rusijos valdžią 
ir jos terorą, nes tuos šimtus

/ 
tūkstančių darbininkų kankina 
kalėjimuose patys komunistai. 
Bet jiems parupo Lietuva, ku
rtąja jie niekad pirmiau nesi
rūpino; jie tai daro ne todėl, 
kad jiems ištikrųjų rūpėtų Lie
tuvos laisve (nes jie patys yra 
šalininkai didžiausios priespau
dos) ir reikalai, bet kad taip 
jiems įsakė Maskva, ir aš ti
kiuos, kad llarvey draugijos i/’ 
kuopos paseks Kliubo pavyzdį 
ir atsisakys dėtis su komunis
tais. •.

Mėnuo atgal po stubas vaikš
čiojo poras moterų, rinkdamos 
aukas dėl vaikučių. Mažai kas 
teiravosi kam tos aukos, ma
nydami, kad kokiems našlai
čiams. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad komunistai turi čia suor
ganizavę Ateities žiedo vaiku 

dr-jolę ir jai rinko aukas. Tai 
buvo gera proga pasinaudoti ir 
jie jąja ‘naudojosi. O kad nie
kas nežinotų, kad tos aukos eis 
komunistų dr-jėlei. tai ir au

Kenosha, Wis.
Margos pastabos.

lie-

(icc 
prie

Gerai žinomas Kenosha 
tuviams Jonas Bitvinskas 
darė saldainių sankrovą 
cream parlor) ir valgyklą,
1058 Grand Avė. Dabar ir 
mes Kenosha lietuviai, turėsi
me kur pavalgyti lietuviškų ko
pūstų ir barščių.

Kenosha komunistai atsisakė 
dalyvauti sykiu su progresy ve
mia drąugijbmi^ rengime pro
testo mitingo prieš Lietuvos 
klerikalų smurtą.

SI.A. 212 kp. prie.šnvetiniame 
susirinkime socialistai ir tauti

ninkai laimėjo kuopos valdybos 
rinkimus. Nors komunistai ir 
buvo surinkę visas savo spėkas; 
bet) vistiek pralaimėjo. Mat 
kaip visur, taip ir Kenosha lie-

Lietuvių Politikos Kliubo na
rį Frankį patiko baisi nelaimė, 
kurios labai apgailauja komu
nistai ir niekurie saliunininkų. 
Mat Frankis buvo sumanęs pla
tinti “apšvietą” pardavojant 
samogonką. Kartą vežant pil
ną automobilių to bagažo, ban
dė jį sustabdyti policistas Misti
nei’ už neturėjimą šviesoj užpa
kaly automobilio. Bet Frankis 
vieton sustoti, paminė gasą ir 
pasileido bėgti automobiliu, o 
aniolas sitrgas ėmė jį vytis. 
Pamatęs pavojų, Frankis nors 
ir gana šykštus, išmeti 5 galio
nų keną policistui po kojų, bet 
tojo vistiek nepaviliojo ir po
licistas nepaliovė vytis. ' Fran
kis yra dievobaimingas, bet 
Dievas nepagelbėjo Frankiui 
pasukti automobilių ir tasis ap
virto. Frankis išlindęs bandę 
beg"ti, bet policistas netik ne- 

siliovė vytis, bet dar pradėjo 
šaudyti ir viena kulka pataikė 
Frankiui į petį. Tada
pasidavė. Automobily gi ras
ta 50 galionų samogo tikos. Už

1,1’K.
na-

tą jis turėjo teisėjui užsimo
kėti $400 ir teismo kaštus.

Kadangi Frankis yra 
narys tai daugelis rimtų 
rių pasipriešino mokėjimui pa-
šclpos. Bot komunistai šoko 
jį ginti, kad girdi Frankis et as 
nekaltas ir už sužeidimą turi 
gauti pašelpą kaipo ligonis, Vi- 
Są Cą klausimą betgi palikta me
tiniam susirinkimui ir jeigu 
Frankis gaus paselpą, tai tik 
pasidėkavojant komunistams.

Frankis

Gruodžio 14 d. SLA. 212 kp. 
Dailės Raterio nariai-ės padarė 
siurprizą vienai savo narių p- 
lei Philamana Jaseliuniutei, 957 
Grand Avė. Apie 9 v. v. su
sirinko apie 40 narių ir įteikė 
p-lei Jaseliuniutei gražią dova
ną. Mat tą dieną p-lei Jase
liuniutei sukako 16 m. ir Dai
lės Ratelio nariai ta dovana no
rėjo nors kiek įvertinti jos dar
bus tame Ratelyje. O p-le 
.Jaseliuniut© daug- darbuojasi 
tame Ratelyje; nors ji yra ir 
jauna, bet puikiai vartoja pia
ną ir mokina-to Ratelio mote-

(Seka ant 3-čio pusi.)

Maskaradu Balius
Ren gia

nčra reikalingi, 
komunistai nie- 
Lietuvos reika- 
laiką žiuri tik

Lietuvių Baltos Žvaigždės Pašl. Kliubas

DIDELIS BALIUS 
rengia 

Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubas 

Nedelioj, Sausio 3 d., 1926 
DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJ 

1S gat. ir kampas Union Avė. 

Pradžia 6 vai. vak. ii tęsis iki vedlinio

Vi>u> maloniai kviečiame atsilankyti pi ie gražios muzikos links
mai pasišokti.

Kviečia KOMITETAS.

Subatoje, Sausio 2 d 1926 ll

i

Meldažio Svetainėje
2242 West 2 2nd Place

Pradžia 7:30 vai vakare
GRIEŠ J. JEREČK ORKESTRAS

įžanga 50c

$750 Dovanų Dovanų $750

Didelis Balius$
F Ant Didžiausio Maskaradinio Bailaus Cicero

Rengia Draugystė Teisybes Mylėtojų p; 4

Nedelioj, Sausio-Jan. 3 d., 1926
Chicagos Liet. Auditorium Svet.

3’32 So. Halsted Street
Pradžia G:3() vai. vakare

P r/.

Rengia

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PASELPOS KLIUBAS 
Subatoj, Sausio-Jau. 9,1926 

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINEI 
14th Str. ir 49th Ct. Cicero, III. ,

Pradžia 7:30 v. v. .. Tikietas 75c su padėjimų drabužių

Muzika, John F. Pocius

Kviečiame visus Kliubus, Draugystes ir Pavienius at
silankyti ant musų linksmaus Maskeradinio Baliaus ir 
laįmėti dovanų.

Kviečia L. R. R R KLIUBAS.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P.
METINIS VAKARAS-KONCERTAS

Nedėlioj, Sausio-Jan. 3-čia diena, 1926
Wicker Park Didžiojoj Svetainėje,

2040 W. North Avė
>

(arti Robey ir Mihvaukee Avė.)

Programo pradžia 6:30 vakare

Programo dalyviais šiame vakare' bus P. Grigaitis 
(“Naujienų” redaktorius), Pirmyn mišrus kjoras, Karo
lis §arpaliuą, J. Čepaitis, Aldona Galskiutė, Birute Brie-

i ! .F | ) f •/ • I
džiute, Valerija Cepukiutė, Vytautas Gdlskis, J. Kuzmic
kas-Uktveris, J. Jankus, V. Ascilla ir P. Harpalius. Po 
įdomaus programo, kuris tęsis valandą ir pdsę, prasidės

šokiai prie šaunios Sarpalių orchestros. Šokiai ir pasi
šnekučiavimai eis iki 12-tos nakties.

Visus Chicagos ir apielinkių lietuvius maloniai kvie-

čia atsilankyti į šį vakarą
Chicagos Lietuvių Draugija S. P.

______ ———.



NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONOENCIJOS
"h tuoksianti ir lt.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

lų ir merginų chorą. Ratelis 
džiaugiasi turėdamas savo tar- 

bią narę. Ačiū ir 
už tokj gražų savojus tėvams

Gruodžio 1‘ 
su ba 10 apskiiuioj sureų- 

Izo svetainėj šauną 
Pirmiausia kalbėjo

va-

telis išpildė muzikali programa. 
Dainavo visas D. Ratelio cho
ras, vedamas St. Vaitulio. dai
navo moterų ir merginų cho
ras, vedamas p-lės P. Jaseliu- 
niutės; Kenosha lietuvių myli
ma dainininkė Antonina Jeli- 
nevskienė dainavo solo ir ant 
galo G. Račiaus vedamas Kan
klių orkestras paskambino kė

gerai u
publiką patenkino. Paskui bi 
v o šokiai iki nakties vėlumos.

Mancin-
kevičius (Martin) nusidegini 
koją, nežinau tik kurią — deši
nę ar kairę. Girdėjau tik, kad 
eidamas gulti pasidėjo po kojo
mis maišą karšto vandens ii 
užmigo — nejautė kaip nude
gė kojo. Man gaila Jono, jei-

tai
begalima; ne veltui 
metai kaip vedęs.

tikėtis ne- 
tad yra 6 
o įpėdinio

—Visur Buvęs

Indiana Harbor, Ind
1 as mus gy’ 

Pasilinksminimo
Kliubas, gana pirmeiviškų pa
žiūru, todėl \ ra pralenkęs vie-

kitaip galima linksmintis, visai 
nekoziriuojant ir negirtuokilau- 
janl? Jei taip, tai nėra 
kalu kolioti kitus už savo 
žinystę.

ne

Tokie kalbėtojai, kurie tik 
moka kolioti kitus ir sėti tarpu
savinę neapykantą, muims ra 

, nepageidaujami ir mes džiau
gsimės jei tokie Kaspučiai sė
dės sau Chicagoj ir pas mus

Apie darbus,
Darbai kaip visuomet, taip 

ir šiais metais apie porai mė
nesių prieš Kalėdas veik visur 
buvo sustoję. Bet šiais metais 
kažin kodėl daugelis dirbtuvių 
pradėjo vėl dirbtį daug anščiau 
nei kad kitais metais. Pir- 
miaus būdavo sustojus prieš 
Kalėdas nelabai kas pradėdavo

Klivbieti:

Brooklyn, N. Y.
Amalgameitu Unijos.

Gruodžio 22 d. jvyktę lietuvių 
Amalgameitu Unijos skyriaus 

1 nepaprasta*, susirinkimas delei 
rinkimų Unijos delegato. Prieš 

i rinkiminė agitacija buvo pana
ši į politinių partijų agitaciją 

' politiniuose rinkimuose. Ko
munistai buvo suruošę savo 

(“prakalbas” ir visokiais budais 
paškudino nekomunistus kriau

šius. \'ienas jų “l;all>ėtoj ų” 
taip ištižo, kad net žalčiais iš
vadino tuos, kurie nesutinka su 
komunistų “religijoms.” Girdi, 
draugai, neprivalome nei vieni

davo pradedama dirbti apie 
sausio mėn. pabaigą. Bet šiais 
metais jau daugelis dirbtuvių 
pradėjo naujo sezono darbą dar 
prieš Kalėdas. Bet visur rei
kalaujama numušimo algų. O 
labiausia pas lietuvius. Svetim
taučiu dirbtuvėse tokiu dideliu 
numušimų negirdėt reikalau
jant, kaip 
būti, dėlto 
yra didesnis 
tarpe. O 
naudojasi ir 
muštų algas. Tas Įrodo 
aiškiausia, kad nesutikimai

negirdėt
pas lietuvius. Gąl 

kad pas lietuvius 
nesutikimas nariu 

iai tuomi
nu- 
juo 
lili

pu
tuos 

daugiausia
tieips darbininkams. O 
nesutikimus visur
kelia visiems gerai žinomi Iruk- 
šmadariai ir vienybės ardyto
jai — komunistai. Jie vardan 
savo sutrūnijusio “komunizmo”

mitetą. Komunistai sakosi ko-
vu ją prieš t nijos viršininkus,
bet' pačius t 'nijos narius žal

ičias ir kilokiais vardais pašku-
'dina. Kaip komunistų apmo
1 kam i žmonės Amalgameitu U-
i nijos “kovoj ą prieš Unijos vir-
šininkus,. mes galime matyti it 

-jų Jankausko ir Prūseikos.
Rimtieji Unijistai taip

i nesnaudė. Prieš rinkimus iit

z u-Įl.uvo nurodoma komunistų
'likystės. Šitie lapeliai padare 
didelio sujudimo kriaučių tar- 

Lietuvių pe ir j susirinkimą atsilankė ga- 
augiškas’na daug žmonių.

kaip nariais, taip ir turtu, ir y- 
ra daug paaukavęs labdarin
giems darbams, kur tik nu

užima

tai tuojaus 
kandidatu, 
buvo žinomas,

mato feikalą, 
pirma vietą.

Susirinkime
tarėm užkvies

nu-

“ieškojimas” kan- 
gatus. Komunis- 
pasirodė su savo 

mažai kam 
tūlas Petro- 
nomina.vo d.

V. Michelsoną. O “pramonie- 
lis” Kalpokas “runijo” per vidų 
ri, niekieno nenominuotas, bet 
nieko ir nelaimėjo, 
jų rimtų unijistų kandidatas

ir taip jau nutarėm surengti

jau sulaukėm.
komunistas 120 b. ir pramo- 
nietis apie 60. Baskui buvo 
antras perbalsavimas iš dviejų

tinis B. R. Yasuiis, maž-daug 
padarė Įžangą, nupiešdamas vie 
tinio klebono elgesį ir puolimus

trumpa kalbą pristatė Dr.

senovės iki dabarties, aiškinda
mas ką davė Lietuvai krikščio
nybė. Prie progos ir Bomos 
papą tinkamai pavanojo, neap-

mus.
nieko

tuoj šoko kitus

žiurį per tamsius aki- 
Bet pats kalbėtojas irgi

žodžiu.

esą
ginti, 

užkabi nė-

kiti gal to neži-

tucijoj yra paragrafai, kad ti
kėjimas neturi tiesos kištis j 
valdžios reikalus. Tą reikia ir 
Lietuvos konstitucijon įdėti. 
Bet kaip tą padaryti, kuni
gams valdant Lietuvą, jis taip 
ir nepasakė. O kunigų valdžia 
Lietuvoj jis džiaugiasi, esą ge
riau, kad Lietuvą valdo kuni
gai, o ne kokie socialistai. Na

ant socialistų. O reikia pasa
kyti, kad jo burnelė nėra per
daug švari.

Jis ir pačius rengėjus —Kliu- 
bą — iškoliojo, kam jis vadina
si Pasilinksminimo Draugiš
kas Kliubas. Girdi,, linksmin
tis tai reiškia koziriuoti, gir-

dina paprasčiausius darbo žmo
nes tik dėl to, kad jie nesutin
ka pusti į komunistų ragą.

—Kriaučius.

Nuo SpUOŠŲ
(>d um Ointnicut prašalina' spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gaviinų, įsidrėskimrtį7 išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Sustabdo
Šalčius

Geriausiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Hill's Cascara Bromide- 
Ųuinine. Milionai tų Įrodo kas žiemą.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nu<> šalčio pasekmių. Viena pneumo 
niu nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu

nai komunistas galutinai pra
laimėjo.

Dabar, kuomet komunistai 
neteko savo žmogaus Unijos o- 
fise, reikia tikėtis, kad pavar
tos visas savo spėkas visokių 
intrigų kėlimui, kad tik apsun
kinus delegato ir sekretoriaus 
padėti. Ir šiems žmonėms bus 
neleng'va. Jie čionai turi dien
rašti, visą gaują visokių “kal
bėtojų” ir gerų pludikų ir visos 
tos priemonės bus atsuktos 
prieš skyriaus valdybą, kad tik 
kaip nors diskreditavus žmonių

Vnrfok Tlill’s kaip tik šaltis prasido- 
<lji. šaltis pavojingas - stabdyk jj tuoj, 
ir kaip tik Šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Tlill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA QD1NINE
Raudona Dožę’^OMJ^ su paveikslu

Kaina 3Cc

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių^ įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, pat ar- 
navimą ir parankumą šios 
Rankos.

Saugumas dėl aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dieną sukatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

_ __ __________

PRIEŽASTIS KODĖL
Kaip kada jus labiau pasiduodat kosuliui ir slo- ' 

goms negu kilų kartų. Medicinos mokslas aiškinau 
kad priežastis to pasidavimo yra, kad kūnas yra ne
daro akinamas ir užtat atspara yra silpna.

SCOTTS f MULSION 
yra lengvas vartoti formoje cod-liver aliejaus, 
yra žinomas, todėl, kad jis turi jėgų dėl žmonių 
gero maitinimo ir suteikia stiprumo. Vartokit 
Scotfs Emulsion reguliariai nuo nusilpnėjimo!

Scott & Bovvne, Bloomfiekl, N. J. 25-67

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

(iarsinkities Naujienose

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Halsted St

“DR, HERZMAN’*-

Telefonais i

A K USER K A
Pasekmingai-, pa- 
‘lirnauja mote- 
ims prie gimdy
mo. patarimai 
•ykai moterims 
r merginoms.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitl<iewicZ’

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. (fyitral 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halnted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
______—.T..

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

j Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St.. Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-0
Vakarais

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

i Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
fcoom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rosc- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Jlalsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rius U tam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

b,.  —...................... . i .i

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1414

) 9:30 ryk) iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 (hamplain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas^ 
dieninių kuponų dar duodama priėdę sekamai; /

Ui metuo—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35. /
KatalogaLsu tūkstančiais dovanų dykai ant pa reikė levinio/

.... ........................   Atkirpk čia ................................. ................
Data: Sausio 2, 1926

.■kftV6,Wc°«t)ORAT'°N t
PRESENT Fp_RAEJJ€Wę*

> UNITED PROFIT'i

SENDJ&MpUc P«EPAID TO

CORPORATION

0'

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th StM netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 19—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼. [

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

--

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.
■■ ■ ■ -------- *

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 va), ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir ^Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

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 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

/■— ..... ’ 1 1
Boulevard 3686

Kės. 6504 So. Artesian 
Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
Gydytojus ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St, 
Vai’. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien k '

Dr. Lawrence P. Slakis
n DENTISTAS
m 4454 So. Westem Avė.
3 Valandos:

o iki 9 vai. vakare.nuo 10

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

———-- - - - - - - - - - - - - -
Office Boulevard 7042

Dr. C. ,Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland AveM 
near 47th Street 

CHICAGO

Kės. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, Dl.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S‘o. Ashland Avė.

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

Ros. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1 >07 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietij.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Du. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU C»ie«g« 
arti 81st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A Ji. BLUMENTHAL

Optometrist
Boulevard O4«7 
S. Ashland Av.

_ 47-to»
ant 2 lubą______________ *

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 Si.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

___

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

Butkus Undertaking 
t Co., Ine.

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

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

TASTELESS CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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NAUJIENOS
Hie 1 uhuanian Daily Neva

i i aiidd Daily Except i$un4ay 
t>7 the Lithuanian Newa Puto. Ch. lae.

P. GRIGAITIS
1739 South lUhtcd Siroet

Ctoieano, 1U.
Feievtooae Kooeevelt 869(1

18.00
$7.00
(8.00

8c.

Subscription Katėsi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

E n te re d as Second Clau Matter 
Hi.rch 17th, 1914, at the Post Office 
)f "'hicago, Iii., under the act of 
Mu-vrb 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonai: Rdosevalt 86M.

U tai mokOjimo kabia;
Chicago je — paltu:

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų ...... ................    4.00
Trims mOnesianie . ..................   2.R0
UvUm mO^eaiame _____   1.511
Vienam m Ane e i ui _____    jfi

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija .......    8c
Savaitei .............    ..18c
Minėsiu! ........................................... 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......   $7.00
Pusei metų ........................... .. 8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui . ........  76

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama ....................................- $8.00
Pusei metų   ............................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ne jos panaikinimą. Bet dėl visa ko tą teoriją priimkime. 
Kas tuomet išeis?.

Rusijoje buržuazinė tvarka (ekonominiuose santy
kiuose), kaip matėme, ne tiktai nėra panaikinta, bet to
lyn vis labiaus įsigali. Šitą tendenciją oficialiai patvirtino 
ir dabartinis komunistų partijos suvažiavimas, priimda
mas Stalino platformą. Taigi, einant pačių komunistų te
orija, Rusijos darbininkams dabar reikalinga deinokratir 
ja, kad jie galėtų sėkmingai ginti savo teises!

Kodėl gi bolševikai nepadaro šitos logiškos išvados 
ir nelikviduoja savo begėdiško politinės priespaudos re
žimo?

[Apžvalgai Selpkim Lietuvos
KOMUNIZMO RUSIJOJE NĖRA, 

SAKO KAMENEVAS
SUSTOJO fiJĘS KOMUNISTŲ 

ORGANAS AUSTRIJOJE.

VISAIS PASAULIS TATAI SENAI ŽINOJO

10 NUOŠ. TURTO PRIVATINĖJE KONTROLĖJE

BURŽUAZIJA STIPRĖJA, O DARBININKAI 
NETURI TEISIŲ

Ką visas pasaulis jau senai žinojo, tai tiktai dabar 
drįsta viešai pripažinti Rusijos bolševikų vadai, ir tai dar 
ne visi.

Aną dieną Leonas Kamenevas komunistų partijos su
važiavime, Maskvoje, pareiškė, kad pasakos apie komu
nizmo įsteigimą sovietų krašte esančios melas ir darbinin
kų apgaudinėjimas.

Kuomet > “Naujienos” tatai Skydavo, tai lietuviški 
bolševikėliai kabindavosi ant sienų ir plūsdavo mus šlyk
ščiausiais žodžiais. Dabai’ gi tatai sako jau vienas komu
nistų popiežių. Leonas Kamenevas po mirties Lenino už- 
ima visagalinčiojo Politinio Biuro pirmininko vietą, ir jo 
žodžiai todėl turi būt visoms Maskvos davatkoms šven
ti.

Vokietijos komunistų orga
nas “Rote Kaline” (Raudonoji 
Vėliava) savo gruodžio 15 d. 
laidoje praneša,, kad Austrijos 
komunistų laikraštis “Rote 
Fahne” jau keletas dienų, kaip 
nebeišeinąs ir partija turėsianti 
paversti jį savaitraščiu (iš dien
raščio), kad kaip nors jį išlai
kius.

Apie Austrijos komunistų or
gano bėdas rašo ir Vienuos so
cialistų laikraštis “Arbeiter- 
Zeitung.” Jisai sako, kad “Ro
te Fahne” netekusi skaitytojų 
ir įlindusi į skolas. Jos pre
numeratorių skaičius nusmukęs 
iki 2009. Spaustuvei ji įsisko
linusi daugiau, kaip 800 milio- 
nų kronų, 'lodei tolinus leisti 
savo organą Austrijos komunis
tu partija nebeturinti jokios ga-

uos komunistams 
gal ir vėl

Jie
atgaivins savo laik-

Socialdemokrati 
hę Moksleiviją

Eurotas.

Henricho Heine’s gyvenimas
(Sekant Petrą Veinberg’ą)

Heinė baikaudamas, be ko jis 
retai galėjo apseiti, vadindavo 
save pirmu žmogum devynio
likto šimtmečio, tvirtindamas, 
kad esąs gimęs 1-ą sausio 1801 
metų. Iš tikrųjų gi, kaip darą- 
dyta paskutiniais tyrinėjimais, 
busiantis didysis poetas gimė 
13 sp. 1797 m. — Duesseldorfc 
prie Reino.

Kamenevas, beje, rado savyje drąsos viešai pasakyti 
tiesą tiktai tuomet, kai jisai atsidūrė opozicijoje.

Rusijos komunistų partijos suvažiavime Kamenevo, 
Zinovjevo ir Krupskos (Lehinienės) frakcija pasirodė 
esanti mažumoje. Jos pasiūlymai suvažiavimui buvo at
mesti kone devynių dešimtdalių balsų dauguma. Suvažia
vimas pritarė tai platformai, kurią gynė gruzinas Stali
nas. ;

Matydamas, k^d jisai jau nebėra partijos daugumos 
vadas, Kamenevas ir pasiryžo viešai išreikšti tiesą, kurią

“Rote Fahne” liki- 
kiek “įtakos” turi 
partija Austrijoje.

žiavimas butų parėmęs jį, tai tą tiesą veikiausia butų te-

-.Vienuos 
mas rodo, 
komunistų 
Kuomet Austrijos sostinėje so
cialdemokratai turi apie pusket
virto šimto tūkstančių narių, 
tai komunizmo pasekėjų tėra 
vos dvejetas tūkstančių, ir jie 
neįstengia net išlaikyt vieno 
laikraščio. O betgi Maskva tą 
nusibankrotavusią partiją re
mia, eikvodama išspaustą iš 
Rusijos darbo žmonių auksą!

■Klerikalų pasiryžimas už
smaugti paskutinius laisvės li
kučius Lietuvoje, trukdo visą 
pažangųjį judėjimą.

žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvė smaugiama, asmens 
neliečiamybe pamiršta, pažan
gios organizacijos persekioja
mos h< slopinamos, veiklesni 
musų draugai tremiami iš gy
venamų vietų į svetimus kraš
tus.

Taip tai veikia klerikalai į 
visuomenės veikėjus ir organi
zacijas, kurios gyvuoja ne iš 
jų malonės. Ką gi tuomet rei
kia manyti apie mokyklas, ku
rios yra apsuptos klebono 
skvernais? Kuomet Mariam- 
polej įsikūrė Reale'1 Gimnazija, 
kuri norėjo būti laisva nuo kle
rikalinio rąugo, tai valdžios nu
tarimu ji buvo pasmaugta. Jei 
vienoj ar kitoj mokykloj pasi
rodo mokytojas, nepalankus 
juodam klerikalizmui, tai jis 
tuojaus varomas laukan ir ne
gali gauti niekur vielos. Jei 
mokinys kur pasisako esąs lais
vamanis, tai jis irgi varomas iš 
mokyklos laukan, v

Tuo tarpu klerikalinei moks
leivijai teikiama visokių paleng
vinimų. Jiems teikia pašalpos 
visokie klerikalų fondai ir prie 
stipendijų ir leidžia juos į už
sienius mokintis.

čia tik kelintas pavyzdžių.

[Pacific and Atlantic Photo]
Sir Basil Thomson, buvusis 

Scotland Yard’o direktorius, ta
po areštuotas Londono parke 
su aktore už “nederemą elgi
mosi”. 'Tas įvykis nukėlė di- 
džiausį sujudimą. Londone. 
Thomsono byla bus nagrinėja
ma sausio L d.

tų 1 lapkričio dieną “Keleivio” 
name, South Bostone, atrado 
būtinai reikalingu paduoti pa
galbas ranką tiems 
draugams Lietuvoje, 
lu buvo 
rašiusia

jauniems 
Tu d tiks- 

paskirtas žemiaus pasi- 
komitetas aukoms rink-

šiuo rastu mes prade-Taigi
dam savo darbą ir kreipiamės j 
Jus, draugai ir draugės darbi
ninkai, prašydami rinkti pini- 
bus ir siųsti juos žemiaus nu
rodytu adresu.

šitam darbui turėtų pritarti 
kiekvienas pažangus žmogus.

Klerikalų tikslas yra aiškus: 
jiems rupi, kad visi mokyti ša
lies piliečiai butų
žmonės, nes tuomet jiems 
viau bus viešpatauti.

Ką gi tuomet pažangus 
gus turi daryti? Sėdėti

jų partijos
leng-

___________________ ♦

Tiesa, kaip ta yla iš maišo, anksčiaus ar vėliaus vis 
turi išlįsti. Vadinti “komunizmu” Rusijos tvarką bolševi
kai galėjo tiktai tol, kol užsienis nieko nežinojo apie so
vietų kraštą. Bet Rusija jau senai nebegyvena užsidariu
si nuo pasaulio. Ji yra užmezgusi diplomatinius ir preky
binius santykius su daugeliu valstybių. Tos valstybės lai
ko Rusijoje savo pasiuntinius, konsulus ir įvairių eksper
tų burius. Iš Rusijos į užsienį ir iš užsienio į Rusiją nuo
latos keliauja visokios komisijos.

Kaip prie šitokių sąlygų gali Rusijos komunistų va
dai mulkinti pasaulį ir įkalbinėti jam tai, ko visai nėra?

Tikrenybėje nieką jiems iki šiol ir nepasisekdavo ap
gauti savo melagingomis pasakomis apie Rusijos “komu
nizmą”, kaip tiktai tuos, kurie norėdavo būt apgaudinė
jami.

KO JI NORI?

partijose

nie-

sa-

Rusijoje, anot paties Kamenevo prisipažinimo, jokio 
komunizmo nėra.

Jeigu taip, tai kokį pateisinimą galima surasti tai 
valstybės formai ir tai politikos tvarkai, kurios iki šiol 
laikėsi bojševikų partija?

Pasak- Kamenevo, privačiai asmens Rusijoje jau kon
troliuoja pusaštunto biliono, arba 40 nuošimčių viso kra
što turto. Pirma beveik visas privatinis turtas buvo su- 
konfiskuotas arba sunaikintas. Reiškia, Rusija jau pada
rė milžinišką žinksnį linkui privatinės nuosavybės at-

Galima laukti, kad dar už keleto metų privatinis tur
tas Rusijoje jau bus didesnis už valstybės kontroliuoja
mą turtą. Kokia tuomet bus padėtis Rusijos darbininkų, 
jeigu iki to laiko valdžia neduos jiems teisės laisvai orga
nizuotis ir ginti savo reikalus?

I “Dirva” klausia redaktoriaus 
Grigaičio:

4

“Kodėl jis mano, kad stu
dentams geriau prigulėti į 
partivines organizacijas ir 
rengti taip savęs skerdynes 
(!), nors jie išaugę protiškai 
turės gana laiko
prisidaužyti — bet tada rim
čiau, be revolverių ir kraujo 
praliejimo?”
“Naujienų“ redaktoriuj 

kuomet nesąkėdfįr nemanė, 
studentai turį rengti tarp
vęs ‘skerdynes.” Priešingai, ji
sai išreiškė savo griežčiausią 
pasipiktinimą “ateitininkais“ 
ir korporantais studentais, ku
rie atėjo su revolveriais į Lie
tuvos universiteto salę ir iškė
lė muštynes.

Jeigu “Dirvos“ redaktorius 
mums tokias nesąmones prikai
šioja, tai aišku, kad jisai ne
moka suprasti ką skaito. O 
tokiam atsitikime yra visai juo
kinga jo pusėje davinėti “pa
tarimus“ aukštąjį mokslą ei
nančiai jaunuomenei, kaip ji 
turinti tvarkytis.

Butų geriau, kad “D.“ kalbė
tų apie tai, ką ji išmano.

Keturi Montanos ban
kai bankrotavo

HELENA, Mont
— Per 
keturias 
užsidarė 
Bank of
ai Bank of Malta, Valley Coun- 
ty State Bank of Hinsdale ir 

- ' - . - ■ ■ v Glasgow National Bank. Visų
Tai yra, žinoma, visai kvaila teorija, kadangi sočią-1jų pagrindinis kapitalas siekė 

lizinas reiškia sustiprininią ir išplėtojimą demokratijos, o 185,000 dolerių.

Teisindami sovietų valdžios despotizmą, komunistų 
teoretikai dažnai' sako šitaip: Demokratija yra geras 
daiktas buržuazinėje tvarkoje, nes ji palengvina darbi
ninkams kovą už savo reikalus. Bet panaikinus buržua
zinį tvarką, demokratijos nebereikia; vietoje jos turi būt 
įsteigta ‘‘proletariato diktatūra”.

,, gruod. 30. 
pastarąsias dvidešimt 

valandas Montanoj 
keturi bankai: "State 
Nashua, First Nation-

Pažangiai moksleivijai netik 
niekas nepadeda, bet jdar stato
ma jai visokių skerspainių. O 
juk reikėtų tais jaunuoliais pa
sirūpinti, nes tik/ iš jų darbo 
žmonės* gali tikėtis sau vadų, 
visuomenės veikėjų ir teisingų 
šalies politikų ateityje.

Kad lęngviaus butų kovoti 
su reakcija, socialdemokratinio 
nusistatymo moksleiviai įkūrė 
savo organizaciją “Žaizdrą.” 
Bet jai labai reikalinga mdsų 
parama.

Suprasdama šito reikalo dide
lį svarbumą, LSS. VI Rajono 
konferencija, Įvykusi 1925 me-

žmo- 
ran- 

kas sudėjęs ir linkėti klerika- 
larhs pasisekimo?

Ne, pažangus žmogų* tu
ri rūpintis, kad reakcinin
kai nepaimtų viršaus. Jis 
turi remti tuos, kurie stoja už 
Įirogresą ir laisvę.

Todėl remkime socialdemo
kratinę moksleiviją Lietuvoje. 
Padėkime jai siekti prie tikslo. 
Parodykim, kad mes, amerikie
čiai, norime matyt Lietuvą lais
vą ir laimingą, kuri galėtų at
sistoti greta kitų civilizuotų 
kraštų. Atsiminkime, kad ši
tie moksleiviai ne turtuolių sū
nus, bet rankpelnių darbininkų 
vaikai, todėl padūkini jiems.

Nors ir mums nelengvai do
leris atsieina, bet visgi paau
kauti jį kilniai idėjai galime. 
O jei kiekvienas pažangus ame
rikietis duos po dolerį, tai mu
sų draugams Lietuvoje pasida
rys jau didele parama.

Siunčiant aukas, reikia siųs
ti taip: čekį ar money orderį 
reikia išrašyti iždininko vardu, 
būtent: B. J. Vaitkunas, Law- 
rence, Mass., o nusiųsti jį rei
kia sekretoriui, kurio adresas 
yra toks: A. Kireilis, 572 N. 
Main St., Montello, Mass.

Sekretorius įrašys sumą savo 
knygon ir persiųs |ą čekį ar 
money orderį kasieriui. 
kavusiųjų 
vardai bus

Pasirašo 
mokratinei 
Komitetas:

Au- 
draugų ir draugių 
skelbiami spaudoje. 
Lietuvos Socialde- 
Moksleivijai šelpti

J. A. Valeika,
A. Kireitis, sekr.
B. J. Vaitkunas,

pirm.

ižd.

[Pacific and Atlantic Photo]
Grafiutė Seafield, 19 metų 

anlžiaus. Jos tčv&s 
muštas kare. Dabar 
v a r žos i dėl pa 1 i k t c> j o 
titulo, norėdami visa
Veržti jš grafiuk's. Scaficldy 
šeimyna yra kibai

lapo už-

turto ir 
tai pa-

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

kreipkitės:
Poškaitė

4446 So. Sawyer Avė.
Tel. Lafayette 4787

populiarė

Kilme Heine— žydas. Jo mo
tina Betti Heldra paėjo iš aukš
tos kilmės, bet už Samsono Hei
nės ji ištekėjo jau neturtinga 
mergaitė. Jos vyras užvedė 
Duesseldorfc prekybą angliško
mis manufaktūros prekėmis. 
Bet jiems prekyba ėjo blogai.

Biografai 11. Heinės budo iš
vystyme didelės , reikšmės pri
duoda jo motinos įtekmei, bet 
pilnai su tuo sutikt negalima. 
Teisybė, Betti Meine buvo mote
riškė labai prasilavinus; ji buvo 
karšta pasekėja ž. ž. Russo ir 
jos religiniai įsitikinimai parem
ti deizmo pagrindais. “ Ji buvo 
XVIII amž. racionalizmo duktė 
ir stengėsi tai įkvėpti sunui. 
Kiekvieną pastebėtą sunaus pa
linkimą, ar tai romantizmą, ai , 
tai poezijon ji stengiasi nu
kreipi kiton pusėn. Kad išsau
gojus sunaus vaizduotę nuo ne
geistino, jos nuomone, elemen
to, nedavė jam skaityti roma
nų, neleislavo teatrai), drausda
vo tarnaitei sekt jam pasakas 
etc. Auklėdama savo “Harrį” 
ji jungė jį su tais plačiais ir vi- 
Jiojančiais planais, “kuriuos tik 
mokėjo” pagamint jos vaizduo
tė. Tai apreipusi Transų im
perijos žibėjimu ir pasekminga 
Napoleono karjera, ji taip-pat 
nori ir sūnų matyt su auksi
niais “epoletais”, tai žlugus Na
poleono galybei ir pradėjus kilti 
Rotšildų namui, ir ji norėtų 
“Harrį” matyt “pinigų viešpa
čiu“, tai žlugus daugeliui pre
kybos įmonių, ji kreipia sunaus 
domu i žydinčia advokato kar
jerą. Tik po daugeliui tų nepa
sisekimų, ji pagalios atsisako 
nuo “vadovavimo mano gyveni
mu“ — anot H. Heinės “‘Mein- 
uaro” žodžių — “kadangi nei 
viena iš peršamų pareigų neat
sakė mano budui!!. Bet tas ne
trukdė Heinrichui jaust prie 
motinos didelę meilę, ką jis iš
reiškė keliose eilėse, ko ji pilnai 
ir užsitarnavo, nes tik ir gyveno 
mintimi 
Įėjimą, 
žmogus, 
gšams.
džiausio išsilavinimo, tai Heinri
chui didelės įtekmės neturėjo. 
Bet buvo vienas giminaitis, jo 
dėdė (iš motinos pusės) Simo
nas lleldern, su kuriuo vaikas 
Heinrichas rado gerą dirvą vys
tymui savo grynai poetinio ta
lento, ir vystymo, abelnai, pa
linkimo prie protinio darbo. Bu
vusis jezuitųe,lčolegijos auklėti
nis, kur jis baigė kursą t. v. 
humanitarinių mokslų, didelis 
bibliomanas, blogai nusimanąs 
politikos klausimuose, gyvai in
teresuojas visais klausimais, tas 
žmogus stengėsi perduot savo 
visas žinias ir pažiūras giminie
čiui, jis jam dovanodavo puikių 
knygų, atidavė jam tvarkyti sa
vo biblioteką, turtingą klasi
niais veikalais ir garsesnėmis 
laiko brošiūromis, ir visu tuo, 
kaip paskiau pasisakė pats Rei
ne, padare didelę į jį įtekmę. 
Čion jis gavo perskaityti “Don 
Kichotos” ir “Gulivero kelio
nę”, čion jis išgirdo ir apie tos 
šeimos vieno nario romantinį 
gyvenimą, kurs daužėsi po Ma- 
biją, buvęs bediunų tautelės va
riu, piligrimu ir dar kuo. Tie
sa jis gavo matyt ir dienyną to 
“pusiaufžntastinio” žmogaus, 
rašytą arabų, siriečių ir koptų 
raidėmis.

apie savo vaikus išauk-
Jo tėvas buvo geras 

kiek galįs padedąs var- 
Kadangi jis buvo nedi-

Pirmas mokslas jam teko 
gaut Duesseldorfo licėjuje.

Ten jis susidtuė su iilozofija, 
dėstoma prof. Salmeir’o, susidū
rė labai jaunas, nes licėjų bai
gęs turėjo tik 15 metų. Susidū
rus su senaisiais graikų filoso
fais išdulkėjo iš Heinricho ir ti
kėjimas, tas dar jam buvo pa
togiau, nes gimtiniame name ir
gi viešpatavo religinis indefe- 
rentizmas. Nors žydų kulto 
pareigos ir buvo namuose pilnai 
užlaikomos, bet jų pildymas bu
vo tik paviršutinis. Jo motinos, 
kaipo Russo pasekėjos, nei ne
buvo prasmės laukti vidujinio 
judaizmui atsidavimo. Kas dėl 
tėvo, tai tuo klausimu jo “Me- 
nuaruose” randame sekančią 
vietą. Kaž kas Samsonui Hei- 
nei pranešė, kad sūnūs juokia
si iš religijos, nepripažįsta Die
vo ir 1.1. Del to senukas davė 
sunui ilgą pamokslą, kuriame be 
kitko, išsireiškė: “Tavo motina 
tave siunčia mokytis filosofijos 
pas rektorių Salmeir’ą. Tai jos 
dalykas. Iš savo pusės aš filoso
fijos nemyliu, dėlto kad joje 
viskas nežinoma; aš gi pirklys 
ir man reikalinga mano galva 
dėl reikalų vedinio. Tu gali but 
filosofu, kiek tik tau patinka, 
bet prašau tavęs — nekalbėk 
viešai tai ką tu manai, nes ma
no reikalui butų bloga, jei kli- 
jentai sužinotų, kad aš turiu 
sūnų netikintį į Dievą; žydai 
gi nustotų pas mane pirkę 
barchatų, jie gi geri žmonės ir 
moka puikiai ir turi teisę ir pa
matą laikytis religijos”... Taip 
pat anksti teko susidurt Heinei 
ir su idėjomis politinio turinio. 
Jam dar vaiku esant teko but 
liudininku Vokietijos puolimo. 
Drau^ su didesne dalimi Euro- 
posjr gi, pavidale ‘Temines są
jungos“, bejėgiai atsidavė gele
žinei Napoleono valdžiai. Teko 
jam matyt ir Nepoleono žlugi
mą, visa lai bendrais bruožais 
palietė vaiko sielą.

Anksti Ii. Heinė ir Įsimylėjo. 
Ta meilė, daugelio nuomone, ir 
buvo pirmu stimulu prie tvery- 
bos, nes kaip jau pastebėjo By- 
ronas (ilgi pamylėjęs kaip jam 
buvo 8-ni metai) — “dėl to, kad 
žmogus taptų poetu, reikalinga, 
kad jis įsimylėtų'WWtoų^*gyventų 
neturte”. Dėka to jis pradėjo 
anksti rašinėti ir eiles. Be mei
lės čion dar galėjo turėt įtek
mės i r Tas kraštas, kuriame jis 
augo anot jo žodžių “puiki šalis, 
pilna meilės ir saulės šviesos”. 
Būdamas 
ant krantų
kurios veidrody 
nuoli krantai 
siais, giriomis 
tais”, busiantis 
pasakų 'kokios 
Joannos”, kuri
gražiąsias pasakas”, — “ir kaip 
ji—skaitome mes “Kelionės 
Vaizduose”, — rodė balta ranka 
per langelį į kalnus, kur tas vis
kas dėjosi, apie ką ji pasakojo, 
tai su manim pačiu darėsi kas 
tai stebuklinga: seni ricieriai 
aiškiai kėlėsi iš pilių griuvėsių 
ir mušė kits kitą į geležinius 
šarvus; Lorelei išnaujo stovėjo 
ant kalno viršūnės ir dainavo 
savo malonią, žudančią dainą; 
Reinas šniokštė taip išmintin- 
gai-raminančiai ir tuo pat laiku 
apimąs tokiu keistu drebuliu”...-

Tokiose aplinkybėse ir toks 
tai “Harri” apleido licėjaus suo
lą ir stojo gyvenimam

(Wus daugiau)

vaiku ir sėdėdamas 
“tos mėlynos upės, 

atsimuša kai
šu pilių griuvė- 
ir senais mies- 
pdetas klausėsi 
tai “gražuolės 
žinojo “pačias

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų. suvedimas, 
bikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd StM Chicago 
Phonc Canal 2591

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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Tegul jūsų pinigai uždirba 6'<.

Ateikite į musų bankų ir klaus*

kite bile vieno viršininkų apie

musų pirmus morgičius ir bonus.

Peoples Bank

o
a

4

A. Esbe.

NAUJIENOS,: Chicago, III/

Quo Vadis, Pavyde?
’ ARBA 

“Krikščioniška” ožiada.

“Lįetu/ių tautoje yra pa
stebėtą pavydo yda”. Vum- 
khinks, — “Kur veda pavy
das?” (“Ryto” 99 Nr.)

Melagystė virtusi tikėjimo 
objektu, turi tarsi tikre
nybės pavidalą.

už

tužbinga kas liečia šio vaiko 
ir tavo tarnaitės; visame ka
me ką Sara pasakė tau, išklau
syk jos balso” (XXI-12). Visa
galis Dievas, pataria paklausy
ti Saros ir išmesti Hagar su 
Izmailu! Abraomas daugiau 
neabejoja: Visažinantis — Jis 
žino Hą bedarąs. Jam visa ir 
atsakomybė. Patriarchas atsike
lia anksti rytą ir išvaro juos iš 
namų (XXI-14).

Pastebėta, kad regresyvėje 
evoliucijoje vėlesni ir tobulesni 
progresyvės evoliucijos laips
niai dingsta ankščiau už pir- 
mesnius ir mažiau tobulus (pra
stesnius), nes šie pastarieji pa-

(Tąsa ant G-to pusi.)

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

vil

Post hoc — greo propter 
hoc: mes čia matėme kaip Sa
ros pavydas pagimdė legendą 
apie Dievo žiaurumą. Jei po Ge- 
nesiso XXI — 10 ir 11 §§ ne
sektų legendariškas 12, t. y. 

atsako-

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje
Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akiniu* 
prie likusių Čiclų akinių stiklų.

DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

žvėris yra atviresnis 
žmogų. Visoje zoologijoje 
tėra tiktai vienas Krilovo 
kast kuris savo apetito kaltę
primetė ėriukui. Bet ir tas, pa
galiau, nebuvo vilkas, o tikrių 
tikriausias žmoguą, pasakėčios 
kailyje, žmogus šiuo atveju 
visada buvo silpnas sutvėri
mas: jisai niekad nemėgo pa
siimti sau nelaimės, ar nema
lonumo priežasties, bei atsako
mybės už juos. xJam visada bū
davo malonu suversti bėdą ki
tiems, jei ne iš teisyBes tai 
nors melagingai, nors tikreny
bėje jis pats jautėsi kaltas esąs. 
Toji silpnybė yra taip stipri, jo
gui negalint apkaltinti aplinky
bių, arba savo artimųjų, žmo
nės visas bėdas suverčia die
vams. Mitologijų kūryboje 
silpnybė labai daug
sutverti vadinamuosius 
sius dievus, kurie yra 
kita, kaip tos silpnybės 
mo ožiai. Piktųjų dievų mitolo
gija yra tuo budu ne kas kita 
kaip žmonių nuodėmių pateisi
nimo ožiada.

Ši 
prisidėjo 

piktuo- 
ne kas 
atleidi-

Geriausia Naujų Metų Rezoliucija
liucija y ra nusitarimas taupyti
Atidarykite taupymų sąskaitą 

naujus metus teisingai.
Bankas atdaras utariiinke ir seredoj
kare. Kitomis dienomis iki 4 po pietų.

"Seniausias Bankas Norih-\Vėst Side”

visų melų rezo- 
savo pinigus, 
ir pradėkite

iki 6 vai. va-

Čia viskas būna tvarkoje, 
kol viešpatauja politeizmas, bet 
monoteizme ši ožiada susiduria 
su kardinalėmis etiškomis kliū
timis. Pagoniškas (mitologi
nis) ir net kai kuris filosofiš-

|kas politeizmas galėjo visas 
nelaimes, be jokių dorovės ir 
|proto atžvilgiu komplikacijų 
j (antinomijų)t antmesti piktie
siems dievams ar piktosioms 
dvasioms, nes tam, juk, ir tie 
dievai ar dvasios,, kad būti viso 
pikto priežastimi. Monoteisti- 
stinėje pasaulėžiūroje yra kito
niškai: monistinis dievas, sulig 
pačia tokio dievo esme, turi 
būti vien geras dievas; pati te
oretinė dorovės ir proto evoliu
cija,

■M

Seniausias Bankas North West Sidėje

bus priežastimi

J Moel §tate p ank 
jLI ▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUfS t

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 

jūsų

1) šamas —Asirijos ir Babilonijos 
dievas saulės, visagalis* visažinantis 
dievas. Vienoje mahtoje jam kalba
ma: “Ar eis kakalius Uruliu, arba 
Gimiro gyventojai į kautynę, su jgink-

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

yra pleiskanų mirtinuoju priešu.
Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir 

vos odą pirm, negu 1 
parazitai pakirs plaukų " ‘ ’’ 
i . „ ’ lupynomis, kas 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Beny & South 5th Sts. 

Btooklyn, N. Y.

arba

bet 
eina

75c

SALUTARO RYTAS d
Salutaro rytas tešviečia graius;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, fmogus be Salutare 
negali butf
1) — Salutaras priduoda apetitą; į oimTrz a m a
2) — Salutaras viduriu* išvalo; ,■ SVEIKA 1A
8) — Salutaras pataiso sveikatą. )

Tik viena* doleri* ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, TLL.

pralenkė

kuri ,savo progrese, 
šiuo atžvilgiu priėjo teigiamo 
t. y. moralaus dievybės supra
timo ir kuri logiškai priėjo prie 
supratimo jos kaipo sau neprie
štaraujančios priežastinės es
mės, — nedavė galimybės iš 
vienos pusės palikti piktų dievų, 
iš kitos neleido vienai dievybei 
atmesti netik gerų, bet ir pik
tų atributų. — Monistinė die
vybe turi būti vien tik geru
mo substancija.

TKęiau, praktiškai dieviško
sios moralės ir dieviško proto 
supratimo evoliucija
žmogaus instinktų bei jo sielos 
pirmineigą. Paraleliai 
kai kilniai ir aukštai dievybei 
egzistavo aukščiau nurodomos 
žmonių ožiados silpnybe. Ji tai, 
pagaliau, pastatė monoteizmą 
prieš neišvengiamą antinomiją: 
dievą padarė priežastimi netik 
viso gero, bet ir viso pikto, t. 
y. patalpino jame du viens ki
tam prieštaraujančius dalykus, 
ardančius dieviškos etikos vie
nybę (garmoniją). Mėginimai 
tą vienybę apginti, įvedant vel
niavos idėją, kuriai mėginama 
suversti atsakomybę už visą 
piktą, šios antinomijos nepraša- 
lina: be etiškųjų, tam kliudo 
logiški ir kiti dievybės atribu
tai,, sulig kuriais velniava, pa
galiau, juk egzistuoja dievo va
lia. Galų gale, patsai žiąogus 
savo ožiadoje daugiau mėgsta 
kreiptis prie dievo negu prie 
piktosios dvasios, net savo bjau
riausiose intencijose: net vagys 
eidami vogti, valstybės eida
mos daryti masinius užmuši
mus (eidamos į karą) nesidro
vi prašyti gerojo diev<> pagal
bos 1) ir net savo pikkj darbą

teoretiš-

lais rankose, į karą, j mušj, kad žu
dyti, plėšti ir padaryti antpuolį ajit 
šalies šuproju? Ar eis jie prieš mie
stą Pumų... kad viską išplauti, iš
plėšti viską ką tik galima išplėšti, 
pagriebti viską karo grobiu... atimti 
ir pasisavinti sau kiek tik pasiseks. 
Tu, o galingasai dieve, žinai apie tą! 
Ar įsakei, ar paliepei šitą tu savo 
dieviškomis lupomis, o visagalis die
ve, v o Šamaš,” (Cituoju iš M. Brik- 
nerio —• “Stražduščij bog v religijach 
drevniago mira”).

daro ad majorem dei gloriam...
Sara, žmona patriarcho Ab-'jei Dievas čia neimtų 

raonio, buvo šiek tiek pavydi, mybės už Saros pavydumą, tai 
Vieną sykį (Genesis XXI-9) pa- Abraomas, kaip garbus vyras, 
mačius savo tarnaitės Hagar butų greičiau sudraudęs savo 
nuo savo vyro sūnų Izmailą be- žmoną, negu pataikavęs jai. 
žaidžiantį, jai atėjo į galvą 
mintis, kad jis gali tapti tokiu 
pat Abraomo paveldėtoju kaip 
ir jos pačios sūnūs Izaokas. Ir 
apimta pavydo, tarė Abraomui: 
“Išvaryk šitą tarnaitę ir jos 
sūnų: nes sūnus šitos tarnaitės 
nearali būti paveldėtoju sykiu 
su mano sunumi, lygiomis su 

Izaoku” (XXI-10,U). Čia Ab
raomas didžiai susirūpino 
(XXI-11) nes nežinojo kas da
ryti : išmesti iš namų savo sū
nų sykiu su'j o motina — savo 
concubine, — butų nedoras pa
sielgimas. Nežinia kaip ilgai 
butų abejojęs patriarchas: iš
mest ar neišmest. Bet čia lank
sti legendos etika ateina Sarai 
į pagalbą. “Ir tarė Dievas Ab-

Kadangi Dievas yra vien 
tik gerumo pilna esybė ir ka
dangi čia (12 § jis pasirodė 
net blogesnėje moralėje*švieso
je kaip Abraomas (11 §), tai 
šioje istorijoje tikras 1 liepas 
negalėjo dalyvauti. Bet išeina 
lyg Jis visgi dalyvautų; legen- 
<1»» tuvi tokį įtekminĮ<umų, j otę 
daugeliui žmonių ji virtus ti
kybos (tikėjimo) objektu, vir
to tarsi tikrenybe. . šios gi, 
atnašiai Dievui ar kitai esmei 
tarsi tikrenybės įtekmė prigu
li nuo to, kad ji turi tikros ti
krenybės atnašiai 
zija Dievo, etc. 
realybė žmogaus 
gendos objektyve 
da yra užpildyta

žmogui: iliu- 
atžvilgiu yra 
atžvilgiu; le- 
tuštybė visa- 

subjektyve
ruoniui: lai tavo akyse nebūna pilnybe. — Kaip las atsitinka?

rar?

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

760 W. Taylor St. 
Dept. B.

CHICAGO. ILL.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos

Pastebėk it mano iškaba

Valandos nuo 9:30 iki 
8:30 vakare.

IŠ SENU AUTOMOBILIU} 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisom’e kas tik prie au- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 Są. Wallace St.
TelefonasiMichigan 0342

neu-
odo»
yra

dar-
no-

PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už
ganėdintų šeimynų rekomenduoja ]

SEVEROS ŠEIMYNOS ^GYDUOLĖS
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai vra kai kurios n audingos gyduolės:

Jys galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti huo chroniškų, labai 
»nnkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir ižgydy- 
rnn« chroniškų 
ritis, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo 
baa. AS geriau
riu apsaugoti svei
katų žios kaJies 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ti
nau, kad aš galiu 

Dr. J. K. Mabee suteikti jums . ge
naus j gydymą, koks

yra žinomas nte-dicinos moksle.

“606" “914"
TIKRA PAGĖLBĄ

ĮČirskimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, ičirškimai tiesiai j gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, tdabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą čie- 
pus, antitoksinus, speciales {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dcl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liam užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina į mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St., Chicago, UI.

SEVEROS ANTISEPTOL. Yri 
antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerkles, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS^ Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulį kuris paeina nuo 
niežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų.

SEVEROS GOTHARDOL.’Lini- 
nventas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
ncuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.

SEVEROS’ PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skdudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo! Kaina 
25 centai.

SEVEROS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ir to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis,. Rekomenduojamas seniem-s 
ir švelniems žmonėms. Jų me- 
dikalis prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaina 
75 centai ir $1.50.

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

SEVEROS ESKO. AntiseptiŠ- 
kas ointmcntas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 ce itų.

S E V E R O S REG U LIA TO R1U S. 
Gencralis tonikas dpi gydymo 
žinomų moterį} ligų. Kaina 
$1.25.

jau yra pa
sergate, ne- 

remianties gydy- 
Ateikite 

HEALTH dėl tikro

parodys jūsų ligą

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 

tatjleUp rekomenduojami dėl 

sustiprinimo nusilpusių nervų 

ir nemigęs iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

■BHOUSE OF HEALTHMMh 

Ištyrimas Kraujo 
PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištiriame spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZA.MI- (J* O 
NACIJĄ yra tiktai ww

Liga tikrai Ištirta, 
siau išgydytą. Jeigu 
kentekite ilgiau, 
tojų spėliojimais. 
IIOUSE OE 
fizinio ir laboratorijos išegzami- 
navimo, kuri 
kuoaiškiausiai.

Gera Rezoliucija dėl Jūsų
Saugus Investmentai Tiktai 1926 m

Spekuliacijos tragedija paliko, didelę'žymią daugelyje 
namų pereitais metais. Taupinimai per daugelį metų li
ko nušluoti tūkstančiams šeimynų, kurie įvestavo savo 
pinigus su pažadėjimais didelių nuošimčių. j

Central Manufžjcturihg District Bankas yra apsaugojęs 
šimtus tūkstančių dolerių tiems, kurie įvestavo į jo Real 
Estate Auksinius Bonus ir Pirmus Morgičius.
Nei vienas asmuo dar nėra pražudęs nei vieno dolerio 
savo pinigų visoje istorijoje šios bankos.
Kol jus padarysite galutiną nusprendimą kas link inves
tavimo savo pinigų 1926 metais, pirmiausiai pasikalbėki
te su Mr. čaikauskiu, musų Užsienių Departmente, ku
ris maloniai ir be jokių iškaščių pagelbės apsaugoti jū
sų pinigus ir pagelbės uždirbti ju didesnį nuošimtį

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

\ Resursų virš $10,000,000 • .,

VALSTLHNĖ BĄNKA • CLEARING HjOUSE BANKA

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užSisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugitumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias tolinas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas/ 
kurių kiti iSgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
noro svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime, atsilankykite 
pas mumU. Ateikit Šiandieni 
Saugokit savo sveikatą I 
“Gali atlikinėti sunkius darbus ir 

džiaugtis gyvenimu’’
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjusiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl Į gau
davau . slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna rvta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, me- 

" "jo. Po dviejų 
pas jus, esu 

____ ikiai dirbti ir 
gyvenimu. Turėsite daug 
iš mano kaimininkystės 
pažystamų, nes visi ii- 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasiseki- 
kurio užsitarnavote, palieku 

tikrai jums atsidavęs”.
WILLIAH C. Al.M.

3044 Grattan Avė.
Turime daug panašiai liudijan

čių laiškų.
Ką Darome Del Kitą Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų 

Priėmimo valandos: "huo ' ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninkc, ac- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną. y

House?Healtti
1G4 W. Washington St.

ko man nepag<4Učj 
mėnesių gydymosi 
sveikas, galiu suh! 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
nu, kaip 

Linkiu 
mo,

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dgvana.

mHbH
BUS /

t

S



r Galvoji Kur Padėti Savo
Oho Vadis, pavyde?

NAUJIENOS, Chicago, III

Pinigus nuo Sausio I Dienos
Geriausia jums pasi
rinkti savąją Pirmuti-

niausią Lietuvių Valsti- 
--jinę Banką Amerikoje.

Metropolitan StateBank
Po V aldžios ir Clearing House Priežiūra

2201 West 2211d, Kampas Leavitt Street

•Jei neturi musų bankos knygutės, tai išimk 
ją tuojaus, o jei laikai savo pinigus išsklei-
stus keliose vietose, tai sutrauk juos vie
non, kur žinai kad busi visuomet užganė
dintas.

Del tamistos parankumo patariant, kad at- 
neštumėt savo bankinę knygutę bile kokių 
bankų, o mes perkelsime tamistos pinigus 
su visais nuošimčiais į šią

METROPOLITAN STATE BANK

Padėkitc savo pinigus ant musų aukštų pirmų mort- 
gičių. Reikalaukite platesnių žinių 

pas valdybos narius.

Mokama 3'< nuošimtį į metus už padėtus pinigus 
ant taupymo, o jei nori gauti 6rr nuošimtį, mes jum

Šios banko

Kapitalas ir Perviršis yra $300,000.00
Banko Turtas virš Trijų Milijonu Doleriu

Del prašalinimo sunkių slogų grei
tai ir <le! apsisaugojimo nuo pneu
monijos

Bulgarian Herb Tea 
ji yra verta dešimtis sykių daugiau 
savo kainos. Taip, kiekviena šeimyna 
turėtu turėti siu grynų žolių gyduolių 
<lel prašalinimo užkietėjimo, reuma
tizmo, skil\io,, kepenų ir inkstų tru- 
bolius ir sustiprina kraują.

Nusipirkite nuo savo aptiekoriaus 
pakelį šiandien už 35c, 75c, arba

Pastaba:—Daugelis žmonių gyvena 
ant farmų kur nėra aptiekų. Jiems 
i 'ikia tų gyduolių, aš jiems atsiųsiu 
ms už $1.25. Adresuokite man H. H. 
luilding, Pittsburgh, Pa.

*

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (I’ARLOR SETS)

M* >3
*-p,- < •. ]

$3 i

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėję. Ateikite pažiurai, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostunveriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Funiiture Co.
(>637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iŠ 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Viėuybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Klastingai ieškoti kaltininkų 
danguje ar pragare 
moningai meluoti 
arba velnią, — dažniausia pa
galba tokių kurių nėra, — fan
tastiško dievo ir fantastiško 
velnio. Ieškoti kaltininkų ant 
žemės reiškia tyčiomis meluoti 
a|>je žmogų ir žemiškus daly
kus, — dažniausia pagalba to
kių, kurių taip pat nėra, t. y. 
pagalba išmislylų žmonių ir iš- 
mišlytų daiktų^). Pirmam^ 
atvejyje gaunama metafiziško 
(religijos) melo konkrečių pa
sekmių (pav., inkvizicija): ra- 

i r i čionai ištinę klasta nepasilieka 
jralės ir proto supratimas, nuo sugaliojamas. Pastaruoju ai - vien teoretiškose formose ir 
kurios evoliucijos atsiliko žm°-|Veju, o taip pat jei smurtas tai- duoda praktiškų vaisių, kurie, 
nių praktiška moralė ir instin- Komas žmonėms betarpiškai jis kaip matėme, tuo daugiau atiti
ktai, laike kokių nors pripuo- (atliekamas daugiau voliuntariz- moralus juo daugiau turi s/ivy- 

Jamų perturbacijų, (pav. afek<ino (politika, partingumas, val-'je sąmonės ir voliuntariško tik- 
'tų: pavydo, meilės, neapykan- stvbingumas, 
tos, etc.) arba pastovios regre- i (pensekio.finu 
syvės evoliucijos, — turi būti !>svf>s jr tt.). 
nustelbtas šiais pastaraisiais; Aukš 

1 (f. y. dieviško supratimo mo- ]<rečius 
ralė ir protas žn\onių morale; 

į bei instinktais ir protu). Die
vas esantis aukščiau žmogiško 

Isupratimo, kai}) matėme (gene- 
sis XXI-12) patampa net že
miau to supratimo, 

Į afektai pradeda 
i afektams, kuri 
:spėjami žemesniais už
gaus (pav. Visagalis Šamas 
iio dieviškos galybės antin 
luinas tiek jau viršija žmoniš
kos galybės karaliaus Urartu 
antimoralumą, ir tokiu budu toju)

(Tnsd nuc A pusi.)

stovesni už anuos. Tas ypač lie
čia sielos bei dvasios dalykus, 
pav. jitmintj2), individualu ir 
masinę psichologiją. 

*ma pritaikyti netik 
patalogi nėse arba 

j degeneracijose bei
i bet ir laikinuose funkcijų 
organų sutrikimuose, laike 

i puolamų perturbaci jų. Einairi 
šiais dėsniais aukščiau pažymė
tas teoretiškas dieviškosios mo-

smurtas, taikomas Dievui arba 
velnio idėjai, atliekamas racio
nalizmo (filosofijos, mi.tologi- 

‘ jos) keliu (fantazijomis, le
gendomis, etc.) ; jis yra histink- 
tų ar sielos psichologiškas me- 
lampsichozas Dievo ar velnio 
idėjos link, — regresyvS dva
sios transformacija, bei jos že-

pastoviose niesnės kultūros redukcija; už- 
naturalese tasai velnio ar Dievo idėjos 
atrofijose, snilu tas, 

n,‘ smurtas.
“ mėmis j 
k gyviems žmonėms ir supranta

ma dažniausiai jiems tarpiškai 
|(per dievą, etc.) taikyti

Pastaruoju at- vien teoretiškose 
įveju, o tai}) pat jei smurtas tai- duoda praktiškų

pagaliau, yra auto 
žinoma savo pasek- 
turi smurto kitiems

reiškia są- 
apie Dievą

Antrame atvejyje gauna
nt elo 

Jokia klasta

etc., etc.) keliu slo.
suvaržymas lai-Ima daugiau pozityviško

(pav., politikos).
kon- nenori pasilikti teorijos forpKf- 

ožiados je, bet pozityviška klasta duo- 
(Gene- d a daugiausiai praktiškų vaisių;

Nauja landrė jūsų apielirtkėj. At
neškite savo skalbinius ir persi- 
tikrinkit patys. Musų patarnavi
mas yra geriausias. Mes paimam 
iš namą ir dastatom, jei reikia.

, Sausis 2, 1926

_ .MM—

Atlantic Laimiky Co.
1643 W. 47 St.

Tel. Yards 310!)

Gulbranten Trada Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englewood 4760

iau jau matėme 
racionalistinės

vaisius mes nurodėme
.sis XX\J-12) kaip įvyko melagy-1 ji turi daugiau valios ir labiau 
stė apie Dievą ir gimė legenda, artimą žmonėms, 
kaip buvo sukurtas legendariš- ---- - ;-------
kas dievas ir kaip leisingo Die-|nys» t;.er/u rnntaStKkus piliečiu, 

(“herbačauskus”) ir net fantastiškas’ 
tautas (“žydus”), partijas ir t. t. Le
gendomis apie jų visokią neištikimybę 
ir netinkamumą jie kuria sau ožiada, 
kad nukreipus dėmėsi nuo savo viso
keriopo neišgiamumo. — Slopinti tik-

Tel. Republic SI35

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

žmogaus.vo vjetą užėmė neteisingas. Bet 
ožiadoje daugiau voliunla- 

tuo pasekmės 
Mes matėme

kaip visagalis dievas šamas I rus piliečius, tautas ir partijas ii’ jų ' 
i a" virto visagaliu smurtininku ir ■ t krybčs natūrali apsireiškimą — yra 

| . .-it- • i-ii- • jų politikos viena svarbiausių užduo-plesiku tiek blailliu, kiek biauri < cll| £ja lUastinga melagystė yra tiek 
pikta kolektyve (Gimiro gyven- <li<lelė, jogei daugelis jų apkvailintų 

pav., tik jų fantazijos 
,___ ________ ___ , ųuasi žydus ir i

smurto Valia, t. t. Dažnai net patys piliečiai pasi- ' 
» įtekmei ir 

jaučia save šmėklomis ir “dvasiomis 
be vietų'. Kai kurie žydai po ta įtek- ( 
me būdami nežino kas jie tokie ir 
kuom privalėtų būti. Pav., buvęs ' 
“žydų” ministeris Eridmanas bei tūli 
“Abraomai sūnus Dovydų”. — “Ryto” 
orientacijos.

(Rho -TnuHau l

lygintis Jo'juo
kartais net rištinio turinio, 

žnio-Įdar blogesnės. —

. ........ .......■'morale pirmojo tiek jau žemes-jjrarįu ar
'nė už antrojo moralę, kiek l&amašo dangus virsta Urartu ir 

uz zmo- Giniiro gyventojų biauriu pasi- 
it, tarsi vj/Jmu kloaka ir jų malda —i 

) au~■ keiksmais, 
vieta yra' • • • •

formacijos I 
atatinka'

Dievo galybė didesnė 
gaus). Trumpai tariant, 
tikrenybėje (pav. legendos) 
kštesnės formacijos 
užimama žemesnės 
kuri tam momente 
žmogaus instinktu ar sielos kul-’ neteisingos 
turos lygmalai. Jei gi. toji že | 
mesnioji formacija nevisai pa
keičia aukštesniąją tada susi
daro šios pastarosios žemesnio-1 
jo progreso laipsnio redukcija.

Bet kadangi tikrumoje visgi 
negalima nustelbti aukštesnės
objektyvės formacijos (pav. 
Dievo dorovę pakeisti Saros ar 
Abraomo dorove), tai tas pakei
timas įvykdomas subjektyviu 
budu, ątnaŠKii tikrybei turi me
lagingą formaciją. Pav. genesi- 
so XX1-12 paragrafas yra Die
vo moralės supratimo žemesnio 
jo išsivystymo redukcija, kuri 
Saros pavydo afekto iššaukta, 
atstoja tikrojo Dievo moralumą 
ir, kultūros atžvilgiu, yra prak
tiškoji Abraomo ir Saros sielos 
ir instinktų lygmala. . Jei 
melaginga formacija, 
tikrenybės šmėkla, ši 
alybė turi
idėjos reikšmę, 
pelno tikslą, jei 
mesnės formacijos / (žmogaus, 
neteisybės, nuodėmių) pateisi
namąjį vaidmenį, nenaudai auk
štesnės (Dievo, teisybes, dides
nio už ją moralumo) — tada 
ji ir yra pagrindinė “ožiados” 
esmė, apie kurią čia kalbama...

Kaip ant žemes taip ir dan- 
se nuošė, taip ir 

Kaip Asirijoje 
taip ir Lietuvo-

Ir taip su kiekvienu dangum 
ir su kiekviena malda, kur net 
nesąmoningai gyvena ar veikia 

; naudos ieškančios 
piktos fantazijos ar piktos 

*‘|Valios pradmuo: gražus išmis- 
las arba graži melagystė — ne- 
naudiška poezija pradingsta, 
nes žmonių dvasia netekusi tik
ro dangaus ir tikro Dievo suny
ksta ir subiaurėja; ji prisipildo

SI 
ši tikros 
tarsi re- 

tarnybinės (darbo)
naudos arba 

ji vaidina že-

guje. 
musų laikuose.
ir Babilioni joje, 
j e.

Šamas toks ir 
as. — Kokia 

to-

Koks dievas 
^“kademų” d 
ožiada pas karalių Urartu., 
kia ir pas Lietuvos “karalius

Urartu meldžiasi, kad visaga
lis šamas įsakytų jam eiti j

ant 
bai- 
kad

to naudingumo fantazijomis bei 
melagystėmis, I. y. — liaudiška 
proza. Nes proza juk nėra tik
renybė: ji yra žemas proto iš- 
mislas ar žemas valios veiks
mas, kuris net gražiausioje for
moje yra biauresni už tikreny
bę, kuri yra visada neutralė ir 
taip toli nuo poezijos kaip nuo 
prozos, esančių tik fantazijos ir 
valios padarais. I

Sąmoninga poezija yra gra
žesnė už nesąmoningą ir šamo-Į 
ninga proza yra bjauresnė už; 
nesąmoningą. Taigi, dar labiau į 
apsiniaukia tas dangus ir dar( 
didesnio prakeikimo turi ta 
malda, kuriuose pikta valia *ar 
pikta fantazija veikia ar būna , 
sąmoningai. Naivaus realizmo 
faktas priparodo, kad turbūt' 
pačiam biologiniam prade, pa-, 
čioje elementarinėje sąmonės 
užmazgoje jau yra tendencijos 
daryti metapsichozą, iš savo vi
dujinio turinio išviršaus link, 
pav., savo vaizduote, etc, skai
tyti išviršiniu pasauliu (šopen- 
hauer). Iš čia išeina ir naivus 
voliuntarizmas — nesąmonin
gas palinkimas savo kaltėse kal
tinti kitus ir savo nelaimių prie
žasties ieškoti kituose. Taigi 
racionalistinė ir voliuntalistinė 
ožiada yra reališkas ir ideališ
kas pačios žmogaus esybės ban
krotas, jo sutvėrimos netobulu
mas, jo dvasios vertybių (pąv. 
gnoseologijos) nedaugis, žo
džiu — jo mrserable.

Toksai nesąmoningas ieškoji
mas savo kaltės ar savo nelai
mių priežasties kituose yra sil-

savęs atsakomybę už karo 
'senybes, arba kitaip — 
butų jo kraujingų nuodėmių 
atleidimo dievas, kam galima 
butų tas nuodėmes atmesti nuo

'savęs. Dėlto karalius karą ir pnybės reiškinys ir, aišku, pa- 
Igrobones suriša su dievo vardu, sigailėjimo vertas. Bet ko, yra 
(“Kademai” Dievo bažnyčią lai- gertas “kavernų” sąmoningas 
i ko surišę su valstybe, nes jiems palinkimas savo nuodėmes pa
keikia Dievą turėti surišus su teisinti svetimu nekaltumu ir, 
! politika, remtis “šventu bažny- kaip pamatysime žemiau, ne- 
čios "autoritetu” ir politikui)- gražaus ir neteisingo išmislo 
jaut Dievo vardu — primesti legendomis pateisinti savo mo
jam atsakomybės už savo poli- ralį ar valstybės ekonomišką 
tikos vaisius.

Kadangi tikrenybėje nei Die
vas^ nei žmogus, nei palšai 
velnias negali būti atsakomu už 
kitų kaltes, tai ta atsakomybė 
jiems ir primetama, i Toksai

netesėjimą, — “Kadėmų” bei 
vumklunksų proza yra sąmonin
ga, svetimų ekonomiškų ir mo
rališkų vertybių išnaudojimo 
proza; jų voliuntarizmas yra 
ne naivus, bet klastingas.

i

Reumatizmas sausgele
Nesikankykite savęs skaus

mais; Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų (gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nčtas ligąs; mums šiandie <lau- 
gybė'žmohių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .$1.05.

Knyga: “ŠALTINIS* SVEI
KATOS”, augalais dydy ties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

SIEKINES VANOS

2) Žiur ? Ribot,— apie atminties 
ligas. Garsinkite Naujienose

■«/

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

Kuomet jus su 
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

daugel} gydytojų, bet vis be pasek- i 
inių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite I 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray ' 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir Į 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri- j

■ koniškus įrengimus. Musų X-Ray ■
■ mašina yra viena iš didžiausių visa- j
■ ! me mieste.

■ I Pasitarki! su
Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi- 
J sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
5 sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
| ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji- 
- ■ mą, krutinės skaudėjimai; šonų skau
di dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
H Į kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir
■ VENERINĖS ligos, yra musų speci-
■ durnas per 28 metus.

Mes turime pas sa^e visus naujau- 
Jį sius serumus.

’ “606” ir
Yra sutelkiama su pažinimu ir 

I skausmo. Musų kainos už gydymą 
j yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People's Health 
Institute

Kraujo, pūdė*, Šlapumo, privatinės, ala • 
tos, užaendintoa ir užkrečiamos ligų*/ viia 
išgydomos.

Vartojami aaugiaugi ir geriausiai 
metodaižinomi

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Ln- 

escide Rydymas s' 
kiama. Vienatini* ly
dymas nuo sifilio duo
damas ui p
ftemą kainą 3h

tiktai trumpam laikui

“914”
be

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jųsų ligų.
Pirtis ir kambariai <P 4 7K 
nakvinei ...................... I ■ I w

DR. B. M. HOSS 
Atsakantis 

Specialistai* 
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nua 
kraujo’ ir uikrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Spe rfalis aerum gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo 'silpnėms vyrams. Jo gaivinant: 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniem* 
ir sunykusierns vyrams. Dr. Rosi gydytai 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 MCTŲ PATYRIMĄ 
k- jau iigydė tūkstančius įmonių, tai ’ ta 
uitikrinimas sergantiems, kad jie gaus r* 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo i&bandymaa ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
rnedikalis patarnavimas suteik* 

sveikatų ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yrv 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki s 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pi 
nedėliais. seredomis ir subatomis nuo 
ryto iki 8 vakare.

Atsakantis 
jums 
ritas, 
llihd.

iiKydtim

atgavim*

Tel. Boulevard 4552

.VHlTtTM

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St., 

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj 
Subatoj: 9-8. 
temis: 16-1.

ir 
ir 

Nedėldieniais ir šven-

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

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

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

Matai Kas Dedasi?
=» Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=

Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jų vidu
riui užkietėja, jie nežino kas jiems kenkiu, Tai yra reikalas jus, 
motinos! PrižiurAkit juos rūpestingai. Pridabokit. kad jų viduriai 
veiktų kiekvienu dieną. Ir jei apsireikžtų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Damblno—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mčgata jį. Jie net praSo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ur tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. Pirmutinė lietuvių optinė krautuvė 

1OJ3 MilvvauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

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

Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.
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CHICAGOS YELLOWLEY BUSIĄS 
IŠKELTAS

ŽINIOS
TRYS VAIKAI SUDEGĖ

-Vieni palikti nioMnos pradėjo 
žaisti su degtukais 1

Avenue M.

<>

sankrovon, pa- 
vienus., pave- 
prižiūrėti. Vai-

Mažas Samuel Coipstanti, 
m., dar tebekovoja už savo 
'astį South Chicago ligoninėj, 
be', du jo broliukai. James, 2 
m. ir Benjamin, 4 m. ir sesutė 
i.coe. 6 m., jau yia mirę. Ta 
baisi tragedija įvyko Constanti 
namuose, 961Ų

Motina išėjo 
likdama vaikus 
dusi juos Koše
kai pradėjo degioti degtukus, 
kad nuraminus mažąjį vaiką, 
bet bedegiojant degtukus grei
tai užsidegė jo drabužiai. Ka
da kaimynai pašaukė ugniage
sius, liepsna jau buvo apsukusi 
visą lopšį, o ir kiti trys vaikai 
gulėjo ant grindų be sąmonės, 
pritroškinti durnų ir labai apde
gę- 
mirė, 
muel

Visi trys vaikai neužilgo 
Nesitikima, kad ir Sa-

PAKĖLĖ VAŽMOS

Nuo Naujų Alėtų 
miesčių geležinkeliai 
važmos kainas 
Northwestern

v t i prie-

20 nuoš.15 ar 
gi pakėlė jau

Beina gandų, kad su pradžia 
metų busiąs iškeltas iš Chica
gos prohibicijos direktorius E. 
G. Yellovviey, nors jis dar visai 
nesenai tą vietą užėmė, 
įvyksią dar prieš kovo 1

Pasak gandu,' taipjau 
paliuosuotas ir distrikto 
voras Olson, o jo vieton
paskirtas kitas. Federalinis tei
sėjas Carpenter taipjau buk 
rezignuosiąs.

Tai 
d. 
busiąs 
proku- 
busiąs

TRYS ŽMONAS UŽMUŠTI

Trečiadieny automobiliai už
mušė dar tris žmones. John E. 
Sweeney, pardavėjas., sudegė, 
jo automobiliui užsidegus jx) 
susidūrimo su Iroku ties 108 ir 
Indiahanelis gatvėmis.

Šiemet automobiliai užmušė 
jau virš 785 žmonių, daug 
daugiau negu pernai.

IR KETVIRTAS VAIKAS
MIRĖ

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lieitmų Rateliuose
PETRAS GAUSKIS

įžymus Northsidės veikėjas, 
“Naujienų” skelbimų skyriaus 
vedėjas,, vienas iš pirmųjų Chi
cagos Lietuvių Draugijos narių 
ir budavotojų ir 
gėjų 
tuvių 
certo, 
šio 3 
salėje.

vienas iš ren- 
Chicagos Lie- 

vakaro-kon- 
nedėlioje, sau-

dabartinio
Draugijos 
kuris bus 
d., Wicker Park Didžioje

NAUJA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA ,
Mes labai mažai turime lietuvaičių klasinių šokių šokėjų, 
visgi jų skaičius nuolatos didėja, štai rytoj vakare, p.bet

Frenčiaus svetainėje pasirodys pirmą sykį lietuviams jauna, 
graži ir gabi lietuvaitė šokėja p-lė Stefanija Druktenaitė. Ji 
jau senai mokinasi klasinių šokių pas p. Nicholas Tsoųkolas 
ir jau daug sykių dalyvavusi svetimųjų baletuose, bet tai bus 
jos pirmas—ir reikia tikėtis toli ne paskutinis—pasirodymas 
lietuviams, nes mus tokios dailę mylinčios lietuvaitės yra 
labai reikalingos ir jų veikimas musų tarpe yra sveikintinas.

SVEIKI ORGANAI. GE
RIAUSIA NAUJŲ MĖTŲ 

REZOLIUCIJA

4

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

* <
Palengvina aklų j tempimą, kuri* 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
tivaigimo^ akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių kaištį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
LaUo trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Ak’- 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boukvnrd 7589

Sveiki žmogaus organai 
atsilaiko kad ir nuo pikčiau
sių bakterijų. Bet kaip da
bar, žiemos laiku, žmonės 
valgo perdaug, neišsimankš- 
tina atsakančiai ir pasekmė 
yra labai blogos: užsikimši
mas žarnų, užkietėjimas vi
durių, iš to atriranda kito
kie visi nesmagumai, kaip 
tai gaivos skaudėjimas, ner
vingumas ir abelna^ nusilp
nėjimas. Pačioje pradžioje 
naujų metų nuspręskite, kad 
jus nuolat išvalysite savo 
skilvį ir žarnas! Trinerio 
Kartusis Vynas jums pagel
bės. Nėra geresnių gyduo
lių dėl šių ligų. “Minneapo- 
lis, Min., gruodžio 5, 1925. 
Jūsų puikus Kartusis Vynas 
yra plačiai rekomenduoja
mas dėl skilvio sufručių ir 
užkietėjimo”. Prašykite sa
vo aptiekoriaus arba gy
duolių pardavinėtojo taipgi 
kitų Trinėrio gyduolių dėl 
savo reikalų, 
Cough Sedative, 
Cold Tablets, Trinerio Lini- 
ment, — gaukit pilną nuo 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III. Linksmų Nau- 
jų Metų!

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street į
Ntoiuli AshlanJ >

POVILAS SVELNIS

TEGUL SARPALIUS SUSI
RANDA SAU LYGAUS

Samuel Costante, 5 metų, ne
atlaikė kovos už savo gyvybę, 
ir irgi pasimirė, kaip ir jo du 
broliukai ir sesutė, nuo apde- 
gimo. Visi keturi vaikai apdegė 
l>ežaizdami degtukais, motinai 
išėjus į sankrovą ir palikus 
vaikus vienus.

Jau kelintą dieną laikraštyj 
telpa visokie iššaukimai ir at
sakymai, kurie paliečia Sarpa- 
lių su Požėla. Aš negaliu su-

tai neištinka, liet už nesuvarto
tus grąžinama pinigus. Pakėli
mą leido prekybos komisija, 
geležinkeliams pasiskundus, prasti, kodėl Sarpalius prisispy- 
kad jie nebegali išsimokėti ga-Jręs reikalauja, kad 
bendami pasažierius į prie-ijuo ristųsi. Juk 
miesčius.

pasažierius
jo vogos! Butų 
jeigu, sakysime,

NEĮLEIDŽIA pieno

Požėla su 
Požėla yra ne 
labai juokinga, 

“Ed.” Lewis 
pareikalautų,

kad Johnny Meyers ristųsi su 
jais. Sarpaliui 
svorio ir tegul
sau tokio jau svorio rišt i ką — 
priešą. —Sporto Mėgėjas.

yra sunkiojo 
jis susiranda

vijus peržiūrėti

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundensen, nepaisydamas teis
mo uždraudimo, įsakė neįleisti 
į Chicago pieną penkių galvijų 
bandų. Tų galvijų savininkai 
patys prisipažinę, kad jų gal
vijai nėra sveiki ir todėl jie 
negali leisti daktarams jų gal- 

Fokių liguistu
karvių pienas irgi negali būt 
sveikas ir todėl \ ra žmonėms 
pavojingas. Lždrausdamas į-
leisti į Chicago tą pieną, betgi 
Dr. Bundensen pasipriešino 
Kane pavieto teismui, kuris už
draudė Dr. Bundcnsenui truk
dyti farmeriams pristatinėti, 
kad ir nesveiką pieną Chicagon.

Bendra komisija, susidedan
ti iš valstijos , miesto, pieniny- 
čių ir larmerių atstovų, neužil
go pradės savo pasitarimus 
apie pristatymą sveikesnio pie
no Chicagon. Komisija sieksis 
gauti $2,000.000 iš federalinės 
valdžios ir tiek pat pinigų iš 
valstijos, kaipo atlyginimą 
farmeriams už jų džiova ser
gančias karves, kurios tada bu
tų išžudytos. Farmeriai patys 
prisipažysta, kad daugelis jų 
karvių serga džiova, bet jie net 
su teismų pagelba stengiasi 
priversti Chicago / imti tų li
guistų karvių pieną, visai ne
paisant to, kad tokį pieną ger
dami palys chicagiečiai lengvai

[Pacific and Atlantic Photo]
Angelą Elvira Machado, Ku

bos prezidento duktė, šiomis 
dienomis atvyko j Ameriką.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Trinerio
Trineriodo, kad ta jauna ir graži mer

gaitė jau yra buvus pataisos 
namuose; giminės gi duoda jai 
valią, nes ji sakanti, kad patai
sos namai jos nepataisys, tik 
dar blogesne padarys. Tiesa, 
pataisos namai jos nepataisys, 
bet reikėtų ją gražiuoju pamo
kinti geresnio gyvenimo, tada 
ji pati pasitaisys.

Kitoj lietuvių stuboj randu 
kitokį nepaprastą reginį. Ant 
stalo stovi bonka munšaino, o 
apie stalą sėdi keli vyrai. Dra
bužiai jų sudriskę, plaukai 
susivėlę, nešukuoti gal kokį 
mėnesį laiko; visi jie jauni vy
rai, bet taip apsileidę, kad bai
su į juos žiūrėti, tikri indionai. 
Moteris gi basa ir labai negra
žiai kalba, nesida bodama nė 
vaikų.

Tai vis tamsybės aukos, r.?- 
pažinimas ir nenorėjimas švie
sesnio gyvenimo. Kas juos ap
švies ir parodys kelią j gražes
nį, tyresnį gyvenimą?

—Šilų Vaikas.

Serganti Žmonės
Jei norite ua- 
ranti pagelbą 
nuo «avo kenr 
tėjimų eikite 
| naujai įs
teigta EURO- 
PINf-AMERl- 
K O N 1 fi K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 
—•‘LINCOLN 
M E I) I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
rengtas vė
liausios madoe 
mašinomis ir_
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mes taipgi turime gyduole* prole- 
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Ofičta- 
lis Vokietijos Parengimą. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, jleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraujų. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — pripaiintaH specialistas per 
daugel) metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimų prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų. 
.» DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mbs tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymų labai mažos ir jų* už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit paa mus dabar ir su- 
taupykit savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laikų visvien jus ateisit I mu
sų ištaigų. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė bu kitais gydyto
jai*. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. B0WE8 
SPECIALISTAS IR MEDI K A LIS 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St.

2-ra» augštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly. Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:30 
vakare. Ųtarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki R vakare. Medčliomi* ir 
šventėmis nuo 19 i'.i 12 dienų.

Tai yra netik Cicero, bet jr vi
soj plačiojoj Amerikoj. Keletą 
metų atgal mažosios draugijos 

į buvo suskatusios vienytis. Nie
kurios susivienijo, o kitoms tai 

! atrodė negeru ir nepatogiu da
lyku ir jos atsisakė vienytis.

Vienijimasis mažų d raugi j e- 
lių ateities neužtikrina, vien tik 
laikinai padėtį pagerinama. 

iKas nori tikros pašelpos ir ap
draudimo, tai turi dėtis prie 
centralinių organizacijų. Lielu-

| ’viai turi du Susivienijimus, kū
jį rie yra po valstijų kontrole ir 
Į jiems sumokėti pinigai žūti ne

gali. Visiems lietuviams betgi 
parankiausia yra priklausyti 

prie Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje, kurio kuopos ran
dasi veik kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj. Draugijos taipjau ga
li prisidėti prie SLA.„ nes yra 
apie tai tam tikras statutas. 
Silpnųjų draugijų nariai apie 
tai pagalvokite ir klauskite in
formacijų centre arba ir vieti
nėj kuopoj.

— K. P. Deveikis

4

įžymus JIeal Estą te biznierius 
Northsidėje, vienas iš komiteto 
narių rengimo Chicagos Lietu
vių Draugijos vakard-koncerto, 
kuris atsibus nedėlioję, sausio 
3 d., Wicker Park Didžioje sve
tainėje.

Cicero
Apie pašelpinęs draugijas

Jau užsibaigė draugijų prieš- 
metiniai susirinkimai, tuoj pra
sidės metiniai, su atskaitomis 
už 1925 m. Butų gerai, kad vi
sų draugijų irzkliubų raštinin
kai ar korespondentai viešai pa 
skelbtų visų veikimą ir draugi
jos stovį. Niekurios tai senai 
jau daro ir toms draugijoms 
tas eina į sveikatą. Bet yra to
kių, ką bijo pasirodyti viešu
mon ir atsisako nuo kokio nors 
veikimo, esą geriau sudėti po 
dolerį, tai busime ramus nuo 
visokių rengimų. Tas posakis 
tinka tinginiams, nes visi žino, 
kad kas nedirba, tas nieko ir 
neturi. Tas pats yra ir su 
draugijomis? Kurios yra veik
lios, tengia
ir garsinasi, tos turi tūkstan
čius dolerių ižde ir šimtus na- 
riį. Jos dar galėk gyvuoti ke
liolika metų. Bet tos, kurios 
sako, kad esą verčiau dėti po 
dolerį ir nieko neveikti, toms 
dienos yra suskaitytos. Kodėl? 
O štai kodėl. Visi žino, kad 
naujų, jaunų vyrų neatvažiuo
ja iš Lietuvos, o lie būreliai, 
kurie yra susispietę į tas drau
gijas nyksta,, sensta ir miršta.

įvairias pramogas

Bridgeport 18-tos gatvės apielinkė

KIMBALL PIJANAt
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
jagarsčjusius artistus ir i/iuzi- 
cos ekspertus. Vien lik su Kim- 
)all grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai > ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimu

PIJANĮJ KRAUTUVES

gyduotėitiis dėl pagelbėji- 
Daugelis

atgabenta iš kitų
turime gyduoles

606 ir 914

Gruodžio 25 d. buvo Kalėdų 
Eglaitės vakarėlis. “Liaudies 
žinyčios” orkestras susidedan
tis iš nemažo būrio jaunų vy
rų ir mergaičių, muzikos pro
gramą išpildė labai gabiai. 
P-lė B. Pauražas gražiai skam
bino solo pianu. Po to p. S. A. 
Geniotis daug gražiu gyvenimo 
pavyzdžių pasakęs, perstatė 
kalbėti adv. F. P. Bradchulį, 
kuris (kalbėjo temoje: “Ramybe 
ant žemės geros valios žmo
nėms.” Visas vakaras darė ge
rą įspūdį. —Venta.

Bevaikščiojant po Bridgepor- 
tą man tenka Visko matyti, 
viskam prisižiūrėti. Bet pasi
taiko dalyku, kurie ir mane, v 4 ' f

prie visko pripratušį, 9 šiurpu
liais nukrato.

štai aną dieną užėjęs į vie
ną stubą Auburn Avė. gatvėj, 
randu jauną, gal 16 M., gražią 
kaip leliją lietuvaitę, “besibovi- 
jančią” su chiniečiu. 
kiek susisarmatijo, 
greitai atsigavo ir chinietį išsi
vadino kitan kambarin. Pasiro-

Ji betgi
tečiaus

Gera proga -ktiiRHOMI

Darbininkų Lietuvių Sąjunga 
laikė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 4 d., A. Bagdono sve
tainėje. Susirinkimas buvo ga
na skaitlingas. Mat Darbininkų 
Lietuvių Sąjunga ir Draugystė 
Liuosybės liepos mėnesy susi
vienijo į vieną draugiją ir da
bar yra‘turtinga nariais ir pini
gais. Dabar tapo nutarta per du 
mėnesius priimti į Sąjungą 
naujus narius už dyka, fce jo
kio įstojimo. Norintys prisi
rašyti į lą didelę Sąjungą, atei
kite į susirinkimą, kurie laiko* 
mi kas pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio, 7:30 v. vak. A. 
Bagdono svetainėje, 1750 Union 
Avė. Sekantis susirinkimas bus 
sausio 8 d. —Korespondentas.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, '
3228 W. 38th Chicaro, III.

1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Avė.

35 metai paty
rimo gydyme 
chron '■

rų

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas:

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pageliu nirltĄ 
Tas specialu pasiūlymas yra i 
tiktai tromnam laikui, todėl n 4-i lė 
llokit, atsilankykit Šiandien. / Jcėlio 
jimas visuomet yra pavojinga ne- 
panrnstni ron'soanėse ligose. 7

Gydymas slaptų ligi) ir vyr<| Var
io ligų yra nius-j spccialumas.

BILLY’S^UNCLE
i.

V-CVS Ps

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dcarborn St.

12 augštas
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra Kuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jusu darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, ' Slogų, Užkietėji- 
ino Vidurių Reumatizmo, "Nęupltls” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kurtinto. I’aralyio, “Locomotor Ata- 
xia". Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema. Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulu* ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir lankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir traukit ger* ir teisins* 
gydymą. Havo praktikoj vartoju ge
riausiu* Seruin, čiepua. Bakteryn, 
Antitoxtn ir specialia “intravenou*” 
gyduole*. Taipgi teikiu tikras Euro- 
nlne* "GOG*’ Ir “914", jei yra reikt 
Įsa.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Ųtarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir Šventomis dienomis uuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

Garsinkites Naujienose
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T eatras

sena

uiety.

Vilainių

pines.

pažįstamus

Pusbroliai Sher m uliai.

|>at palil 
Alcknand 
rikoje. I 
motinėlę,

pamaldų Ims
Kazimiero Ka-

». Taip 
Joną ( ir

visus gimines

dotuvės įvyks sausio 4 
, 1926 m. iš namų 6924 
Talman Avė., apie <8:30

Amerikoje apie I.) 
klausė prie Raitos 
draugijos ant \Vvst 
> iš Lietuvos, Kau-

Laidotuvėms patarnaus gra- 
boriiis

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

PETRAUSKAS Vfil 
BUS CHICAGO.) E

PRANEŠIMAI

SHERMULI8
su 

liu gruodžio 3(1 
Turėjo amžiaus 
tus. Buvo nev 
didžiam nuliūdime

šiuo 
d., 
apie

pašau*
1925 m.
33 me-
Paliko 

pusbroli

Dainininkas ir kompozitorius 
Mikas Petrauskas, kuris dabar 
koncertuoja rytinėse valstijose, 
ketina
duoti čia 
Chicagoj jis 
rj vasario mėn. 
programas busiąs

vėl gryžti Chicagon ir 
dar vieną koncertą, 

busiąs apie vidli
jo koncerto 

visai naujas,

nes ketina turėti 
linį kvartetą. Be 
ras ir vokalinis kvartetas.

instrumenta- 
to busiąs ge-

Jo koncertu prašo rūpintis 
profesionalus ir biznierius. “No
riu, kad šį kartą 'rengtų man 
koncertą profesijų ir pramonės 
žmonės,” rašo dainininkas.

Rytoj, 7 vai. vak., liuli 
Teatre bus vaidinama

ii ou- 
labaise 

linksma komedija “Gyvi Nabaš
ninkai.”

Resurrection (Prisikėli
mas”) buvo pastatytas Naujų 
Metų išvakąre, dalyvaujant 
Mary Garden ir turėjo nepapra
stai didelio pasisekimo. Ope
ros turinys yra paimtas iš Tol
stojaus tuo pačiu vardu nove
lės.

savaitės pabaiga bus už
šalimu perstatymu “Ma- 

1 > u te r f I y. ” I )al y va u j ant
baigia
daine
Mason, Pavlovska, Ilackett, Ri
mini ir Mojica. Dir. Polacco.

EXTRA PRANEŠIMAS

dinom i pranešam, kad Simą- 
no Daukanto Skolinimo ir Bu* 
davojinio Draugijos (Spulkos) 
metinis susirinkimas ir direkto* 
rių rinkimas bus laikomas pa* 
nedėlio vakare, sausio (Janua* 
ry) 4 dieną, 1926 m., 7 valan
dą vakaro, M. Meldažio svetai
nėje, 2244 W. 23rd Place,’ Chi
cago, I Illinois.
Simano Daukanto Skolinimo ir 

Budavojimo Draugija
Frank Balchunas, Pirm. . . 
Ben Kazanauskas, Rast. 

222t W. 22nd St.

U»P*VOJĮ^
PASIR.ENDAVO.IA i (i kam 

bariai. Remia menesiui $20.

1836 S. Ridgcway SI.
V2 block soti Ui oi' 

Archer Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
_ _______ VYRŲ

REIKIA dviejų vyrų “acety- 
line culters” j geležies atkarpų 
jardą. Nuolat darbas, gera lū
kestis. Atsišaukite:

3o47 So. Hornan Avenue

Nedėlioj po pietų, sausio 3 
dieną, bus pastatyta “Hansel 
and Gretel.” Dalyvaus Shear, 
Pavlovska, Lenska, Claesens, 
Preston. Dir. St. I^eger. Po to 
Pa^ley-Ukrainskio baletas pasi
rodys veikale “La Fete a Robin- 
son.”

RENDAI 3 ruimų fintas, $40 
rendos į menesį. Apšildomas 
garu. Kreipkitčs

J. VV.elička
6559 S. Maplewood Avė.

RENDAI 5 miduj fjatas, pečiu
mi apšildomus. Ruimai nauji, dar 
negyventi. 6983 S. Washlena\v avė. 
Remtu prieinama, šaukit savininką

' I). š'dlauskas
Tel. Bouleval’d 5042

REIKIA
Vyrų prie žirklių (shearmenų)

Apex Iron and Metai Co.,
3505 Shields Avė.-

REIKALAUJU prie moteriš
kų drabužių apratorių-finišerių 

preserių.
M. Z. PALONIS

2422 So. St. I^ouis Avė.

 NAMAI-ŽEME
GERIAUSIA PROGA

Kurie norite mainyti biznį ant 
2 pagyvenimų namo arba 3 pa
gyvenimų muro namą gražioj 
apielinkėj. Kreipkitės pas,

A. GRIGAS
3414 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

23 APARTMENTŲ namas, hnr- 
genas, yra sim parlorai, 2 metų 
senumo, 2—3 ir 4 kambarių apart- 
menlai, lovos uždaromos, geroje 
vietoje, \Voodlawn, netoli L ‘C. 
stoties, elevatorlo ir gatvekarių, 
$19,200 vendų; $23,000 cush jei 
pirkaite šią savaitę.

i-'airfax 5884

Vaičkaus Teatras pradės 
jus Metus linksmai, t. y.

publiką. Išviso
mais metais Vaičkus duos 

turinio veikalų,
turėtų progos kur lin

ksmai laiką praleisti

ismins

vesnio

Nau- 
pa Ii ii-

leng-

žmonės
—y.

CHICAGOS OPERA

Tik trys savaitės beliko 
o|>eros sezono pabaigos, 
tai dedama didžiausių pastan
gų, kad užbaiga išeitų kuopui-
kiausia.

Už-

šį sezoną Chicagos opera pir
mu kartu pastatė dvi naujas 
operas anglų kalboje, kurios bu-

i entuziastiškai publikos 
priimtos. 'los naujanybės —

Aldo Franchetti “Namiko- [ 
ir W. Franke Harlingo “A i 

Light from St. Agnės.” Nors 
operos žymiai skiriasi viena nuo 
kitos, bet kaip viena, taip ir 
kita turėjo didelio pasisekimo.

vo labai

tai

VAI|ČIULIENft, 
.Sakaitė

motinėlė ir 
su šiuo pa- 
12 metų atn- 
21 d. 1925, 

Kauno 
Kan- 

Videikių

KAZIMIERA VOUSAITIS
mylimas brolis per
su šiuo pasauliu su- 
7 melų amžiaus, sau- 
926. 10:40 vai. rvte.

Musų 
sisk\ rė

rikoje i

liu Antaną ir 
gimines. Kūnas

(iriškabudžio 
kaimo. Aine- 
16 metų. I’a- 

nuliudime du 
Vincentą 
pašarvo- 

Leavitt
k

įvyks utarnin-
>26. X vai. rv-

po tėvais
Musų mylima 

pati persiskyrė 
šauliu sulaukus 
žiaus, gruodžio
3 vai. ryte. Paėjo iš 
rėdybos, 'Telšių apskr., 
taiičių parapijos 
kaimo. Amerikoj išgyveno 12 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Ignacą, dvi link
teri: Stanislavą ir Rozaliją, 
motiną Anelę, tėvą Pranciš
ką. Lietuvoj seserį Moniką ir 
brolį Leoną. Kūnas pašarvo
tas randasi 11525 Prairie avė., 
Roseland, III. Laidotuvės įvyks 
pirmadieny, sausio 4 ik, 1926, 
8 vai. ryto iš namų j Visų 
šv. Parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą, 
ten bus nulydėta į šv. 
miero kapines, 
nes, draugus ir 
nuoširdžiai 
v aid i.

o iš 
Kazi- 

Visus gimi- 
pažjstanius 

kviečiame dalv-

kopines.

čią, kurioj 
pamaldos ui 
> iš ten bus

ines, draugus ir 
nuoširdžiai kvie- 
•auti laidotuvėse.

Vyras, dukterys 
ir tėvai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. .1. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

Brolis ir giminės.
ėse patarnauju gra-

ra

Desimta savaitė (sausio 4 d.) 
atsidarys su “A l.ight From 
St. Agnės,” dalyvaujant Raiša, 
Lamont, Baklanoff. Dir. kom
pozitorius W. Franke IJarling. 
Po to seks “The Daughter of 
the Regiment.”

Teatrališko Kliubo Lietuva šei
myniškas vakarėlis atsibus šešta
dienio vakare, sausio 2 d., p. La- 
tukienės svetainėj, 4523 S. VVood 
St. Pradžia <8 vai. vakaro. Visi na
riai ir narės esate kviečiami da
lyvauti. —Komisija. ,

North Side. — Jaunuolių draugi
jos “Bijūnėlio” dainų pamokos po 
vadovyste' p. .!. Jankaus atsibuna 
kas eskmadienis kaip' 10 vai. ryto, 
Liimsybės svetainėj, 1822 \Vaban- 
sia Avė. Visi Bijūnėlio nariai ir 
norintieji prie Bijūnėlio prisidėti 
malonėkite kreiptis virš nurodytu 
laiku. —Komitetas.

West Pullman. — Metinis susi
rinkimas SLA 55 kp. įvyks šešta
dieny, sausio 2, 7 vhl. vakaro, A. 
.Statkaus £vel. Visi nariai ateikit, 
nės bus valdybos rinkimas.

Valdyba.

PARENDAVOJIMlH 6 kambarių 
Halas. Puikus dideli kambariai, 
garu apšildomi, šilumos visada už
tektinai. Rendos tik $55 į mėnesį.

950 \V. 33rd St.
. 3rd floor.

Klauskit Mr. Bagdonas

RAKANDAI

Sausio 5 d. eis “Pelleas and 
Malisande.” Dalyvaus Garden, 
Frepnd, (’.laesscns, Mojica, Bak
lanoff ir Kipnis.

Sausio
paskutinį
Mason,
ir Bonelli.

Dir. Polacco.
6 d. eis “Herodiade” 

kartą. Dalyvaus 
Van Gordon, Ansseau 

Dir. Grovles.

Sausio 7 d. anglų kalboj bus
Lo-

Dalyvaus Fitziu, 
Lamont, Baklanoff ir 
Dir. Weber.

[ statoma Wagnerio opera 
hengrin. 
Lenska, 
Kipnis.

Sausio 
eis labai 
rea Chemier”. 
paimta iš francizų revoliucijos. 

! Dalyvaus Claudia, Mtlzio., Van 
Gordon, Marshall, AJojica, For- 
michi ir Trevisan.,, Dir. Polac
co.

įspudinga opera “And- 
Operos turinys

Trumpoj ateity Chicagos 0* 
j perą pastatys 
' vaujant Mary 
i “Otelio,” kuo 
tijose dainuos
Charles Marshall.

“Louise” daly- 
Garden, o taipgi 
vyriausiose pa r- 
Titta Ruffo ir

Pranešimai
’Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
metinis Vakaras-Koncertas atsibus 
Nedėlioję, Sausio-Jan. 3 d., 1926 m., 
Wicker. Park Didžioje Svetainėje, 
2010 VV. North Avė., arti Robey ir 
Milwaukee Avė. Programas prasidės 
6:30 vakare. Vertėtų nei vienam lie
tuviui nepraleisti šio žingeiddus va
karo, nes tikriname, kad atsilankiu
si publika ras sau užganėdinimą, 
kaipethi: muzika, dainoms, kalboms 
ii- kitorųs įvairenybėmis. Po gausin
gam programai, Sąrpaliau.s orches
tra iki 12 nakties linksmins atsilan
kiusią publiką savo sutartinos muzi
kos melodijoms. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami atsilankyti į šitą įspū
dingą vakarą, kuriame neabejotinai 
rasite savo sielos patenkinimą.

Kviečia ( h. Liet. Dr-jos Vakaro

Lietuvių Tautišku parapija prie 
35-os ir Union Avė., Chicago, III., 
rengia puikų balių nedalioj, sausiu 
3 d., 1926, 6 vąl, vakare. Visi be 
skirtumo esate užviesti. Malonėki
te atsilankyti.

• -Komitetas.

Julijona Balulionicnė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 31 d., 1925 m. 

Turėjo amžiaus apie 40 metų. Paliko didžiam nubudime 
vyrą Antaną Balulionj, taip-pat paliko 1 seserę Eleną 
Shataitę, 4 pusbrolius: Kazimierą, Joną ir Petrą Shatus 
ir Joną Gedraitį ir 1 pusseserę Antaniną Sudeikienę, Ame
rikoje. Lietuvoje paliko 2 brolius ir 1 seserę. Pragyveno # 
Amerikoje apie 10 metų. Priklausė prie draugijos Šv. 
Petronėlės. Paėjo iŠ Lietuvos, Kauno rėdybos, Biržių Pa
svalio apskričio, Berčiūnų kaimas.

I^aidotuvėš įvyks Sausio 5 d., 1926 m., iš( namų 3212 
So. Limc Street j Šv. Jurgio Bažnyčią apie 8 vai. iš ry
to. Po pamaldų j šv. Kazimiero Kapines.

Užkviečiaine visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Palieka nubudę,

Vyras Antanas Baluliams ir> visi giminės
Laidotuvėm patarnaus graborius A. Masalskis 

Tel. Blvd. 4139.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tišku Kliubo metinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, sausio 3 d., I v. 
po Įlietų, l.ieluvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted Si. Viki nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevicze, rasi.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario su val

giu ar be, turinti ruimą prane
škite laišku.

D. Larkins
822 So. Wabash Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ“
LIETUVIŠKAS HOTEI.1S naujai 

įtaisytas; su elektros šviesoms, ge
riausia viela dvi darbi.linkui apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4. 
$8 į savaitę su valgiu,

PETER GADElKO
1606 So. Halsted St.

GROJIKUS pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruiipio ir valgomo 
kambario • setai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, siuvimui 
mašina ir indai, pigiai, 9yl2 kau
rai $22, liampos $10.

1843 S. Michigan Avė.
v Kenwood 2514

PARDAVIMDI

IŠMAINYSIU 2 aukštų muro na-, 
mą, 2 po 6 kambarius, naujos ma
dos ištaisymai, vandeniu apšildo
mas, išmainysiu ant 2, 3, 4 arba 
6 fintų, turi buti apie vienuolyną. 
Nedaro skirtumo kaip A jo morgi- 
Čiai randasi. Turiu, pinigų cash, 
jeigu bus reikalinga.

SAIRl’S ( 
2(115 So’. Robev St. i 

Tel. Ganai 7683

IŠMAINYSIU arti Marquette Blvd. 
3 aukštų muro namą, naujon ma
dos. 6 fialai po 5 kambarius, ga
ru šildomas, garažas dėl 4 automo- 
bilin, lotas 50x125. Išmainysiu 
ant bizniavo namo, nccĮaro skirtu
mo kur randasi.

2015 So. Robey St. i 
Tel. Canal 7083

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
metinį susirinkimą subatoj, sausio1 
2 d., <8 vai. vakare, Lietuvių Au<h-| 
torijoj, 3133 S. Halsted SI. Ger-. 
biami draugai malonėkite visi lai-' 
ku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi bus iš
duotas metinis knygų peržiūrėji
mo raportas. —K. J. Demereckis, 

Raštininkas.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų priešmetinis susirinkimas 
atsibus sausio 4 d., 8 vai. vakare, 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
Si. Gerbiami direktoriai ir atsto
vai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turėsim daug svarbių reikalų 
dėl aptarimo. —K. J. Demereckis, 

Raštininkas.

Bridgeporlas. -J- Bridgcpofto Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu-, 
bas rengia metinį balių nedėlioj, 
sausio 24 d., Chicagos Lietuvių, 
Auditorium, 3135 S. Halsted St. 
Ant šio baliaus bus naujiems na
riams įstojimas tlykai. Gera proga 
pasinaudoti jauniems vyrams, t. y. 
įstoti į minėtą kliubą. Todėl pra
šau kitų organizacijų nerengti ant 
tos dienos panašių vakarų.

Komitetas.

LSS 81 kuopos metinis susirin
kimas šiandie kai <8 vai. vakaro, 
Liuosybės svetainėj, 1822 \Vaban- 
sia avė. Visi nariai privalo laiku 
susirinkti, nes bus kuopos valdy
bos ir delegatų į LSS VI H Rajo
no konferencijų rinkimai.

J. Lapaitis,* rast.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliu
bo metinis susirinkimas įvyks sau
sio 2 <1., 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 S. 
Halsted St. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami ’ dalyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, sek r.

Roseland.—Sausio 4 d. 7:30 v. v. 
K. Strumilo svet., 1583 E. 107 St. 
įvyks Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės metinis šėrininkų susirin
kimas. Jame bus metinis raportas. 
Bus svarstoma kaip sukelti kapitalą, 
kad pradėjus .šįmet statyt namą. Visi 
Šeri ninku i ir ASrininkes iitsitunkykitc pa i i’ t ii Ižiikvi.

— .1. Ta.maAauskaH, sek r.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North VVest Side, metinis susirin
kimas įvyks sausio 4 <1., 1926 m. 8 V. 
vakare. Mikolo parapijos svet. 1044 
Wabansia Avė. Gerbiamieji kliubie
čiai, malonėkite pribūti ant laiko, 
nes tinime svaibių reikalų. Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ Onos Urbonienės. 

Turiu svarbų reikalą. Meldžiu pa
čios atsiliepti ar žinantieji ją duo
ti man žinių.S į (

John Gramai
1351 S. Artcsinn Avė.

Chicago, III. ,

PAIEŠKAU savo sunaus Edvardo 
Pečeliūno, 10 metų amžiaus. Kas 
žinot, praneškite man. ..roa tu sū
nau atsiliepk.

Barbora Pečeliūnienė 
8466 Vincenncs Avė.

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ"
PAJIEŠKAU partnerio budrio ir 

groserio biznyje. Priimsiu ir nepa
tyrusį —išmoks pas mane; arba par
duosiu visą bizhj geromis sąlygomis. 
Rendos $29.00 mėnesiui, keturi pa
gyvenimui kambariai prie krautu
vės.

1700 W. Hasting Street

RUIMAS rendai vienam vy
rui su valgiu ar be valgio, vie
ta patogi gyvenimui, garu ap
šildomas, 1 lubos

3339 Lowe Avenue

RUIMAS rendai vyrui ar že- 
notai porai garu apšildomas, 
šviesus, gera vieta gyvenimui.

3417 WĮ. 64th PI., 1 lubos
Tel. Hemlock 0542

ĮVAIRUS SKELBIMAI
——bi > i — m

Tel Lafayette 5153-6438

. ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

> ......... . ■■ ■■■>

BAGDONAS ODOS.
MOVING, ENPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlin^. 

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

Tel. res. Yds 2498-Blvd. 76*7 office
.................................. \

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthnl Plumbing Supply Co., 
1637 VVest Division St., 

netoli Marshfield
. ............ — u,, ...........F ..... ..........................

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiąutės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios i£i- 
jos. kaina 1000 jardų nuo 10c. iki <15c. Muno tavorus parsiduoda nuo 
35c. iki 5Oc. piginu dcru kitur.Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj no pietų.

Frank Selemonavičius 
504 VV. 33rd St. Prie Normai Avė

'Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruejabn. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Uslsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
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KAM KO REIKIA. Tyriausio bi
čių medaus, 5 svarų viedrukas 
$1165, 2 veidvukni $3.30, 4 už $6.00. 
Krajavų dalgių l'armieriams šienui 
piauti po $5.00. Medžioklei šunų 
po $12.00 ir po $50.00, 300 visokių 
balandžių-karvelių nuo $2.50 iki 
$30.00 porai.

Atsakymui įdėkit 2c. ženklą.
P. D. ANDRE K U S, 

PENTVVATER, MICH.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKALINGI pardavėjai. Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 j 

avaitę. Atsišaukite pas.
MILLER BROS. ' 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

DIDELIS BARGENAS GROJIKLIŲ 
PIANU IR FONOGRAFŲ

10 grojiklių pianų, 14 upright pia
nų, 52 fonografai, 3 vargonukai ir 
kiti muzikališki instrumentai paimti 
mainais laike musų Kalėdinio išpar
davimo, bus išparduoti j keletą se
kamų dienų labai pigiomis kainomis 
geriems ir atsakantiems darbinin
kams, tik po $1 įmokėti ir po $1 kas 
savaitę. Grojikliai pianai už $100. 
Upright pianai už $25. Phonografai 
už $10. Vargonukai už $20. Nieko 
nerokuojame už pertaisymą, rolės, 
rekordus, benčius ir t. t. Mos apmo
kame už dastatymą. / 
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., h t floor 
Chicago, 111.

PARSIDUODA cigaių, ciga- 
retų, kendžių ir soft drinks. 
Biznis gerai išdirbtas. 

I
t Pallace Smoke Shop 

1830 S. Halsted St.

Pardavimui 4 flatų namas prie 
7846 May St. furnan ir pečium šildo
mas, ka tiktai užbaigtas, 4—5 kam
barių flatai. įplaukų. $198 į mėnesi, 
kaina $22,500, tiktai $5000 įmokėti, 
kitus kain renda.

H. P. SCHOENING 
6159 So. Tai man Avė. 

Prospect 3807.

MORTGECIAI-PASKŲLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 673811 - -f

MYKLOS
BRIGHTON PARKE BARGENAS

PARSIDUODA arba išsimaino di
delė bučernė su namu arba vieną 
biznį; arba mainysiu ant namo.( 
Vieta puiki, apgyventa visokių tau
tų. Pardavimo priežastis — liga.

4065 So. Campbell St.

PARSIDUODA karčema, pu
sė arba visa; geroj vietoj prie' 
šapų. • <

213 South Howland Avė.
♦ Kenosha, Wis.

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy Beautyi 

Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes 
turiu flu bizniu. Negaliu apsidirbti.

11827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

NAMAI-ŽEME
SU $1000 paimsite trijų flatų na- 

mą, 5—6—7 kambarių, kuris turi 
elektrą, gasą ir vapas. Pirmas na
tas tinkantis idel atidarymo «ro- 
sernės, nes grosernių arti nėra. 
Rendos neša $88 į mėnesį.

Savininkas Joe Shimbel 
3313 So. Halsted St. 

Antras aukštas

MAINYSIU NAMĄ ant biznio lo
to ar taip ką. Namas trijų fialų. 
Rendos neša $88 į mėnesį.

Savininkas Joe Shimbel 
3313 So. Halsted St. 

AiUras aukštas

UŽ 30 DOLERIŲ 7 kambarių! 
fialas, tinkantis dėl mažo groserio1 
ii* kitokiŲ Rmulknienų. Yra elekfii’a,! 
gasas ir valia. NainaM randami K136 Gilbert Ct. Kreipkitės prie

Savininkas Joe Shimbel 
3313 So. Halsted St. 

Antras aukštas

EXTRA, 6 ruimų cottage, va
nos, elektra, gestis, kaina $3,500 
cash $500.

K. Valaitis, 
3404 S. Morgan SI. 
Tel. Yards' 1571

REIKIA biznio medinį namą 
Brighton Parke; mainysiu bele ant 
kokio biznio, loto arba automobi- 
liaus. Namas 4 kambarių, 5—6 ir 
2 kambariai. Rendos $88 į mėne
sį, mortgage $5,300. Atsišaukit.

V Leon R. Janusz
3252 S. Halsted St.

Tol. Yards 4951

PARSIDUODA pigiai biznio 
lotas, Kedzie ir 61st PI. ir 4 
rezidencijos lotai, arba mainy
siu ant namo. ,

Stanley J. Marozas 
4617 S. Paulina St.

Pardavimui dairy farma, 88 akrų, 
gėras namas ir barnė 20 karvių, 2 
arkliai, yra visos reikalingos mašinos. 
Neillville, Wis.

II. P. SCHOENING 
6159 So. Talman Avė.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite de! tolimesnių informacijų.
2407 VV. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

xxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje' šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos; aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted SL, Chicago, III.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

VYRAI išmokit baFberystės, už- 
dirbiit daug pinigų. Mes išmokin
siu! jus dienomis ar vakarais. Di- 
delisv^reikalavimas ir geros algos
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOI-KH BAKHEH «X)I.I.EC.E 
105 S. SVells St. Tel. I-i-anklin

Praktiškos Automobiliu
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jus Išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol

i jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
i FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.4

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, etimalogijos, ora
torystes. logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo; 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


