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Angliakasiai su sam 
dytojais nesusitaiko

Vengrijoj siekiamos! at 
steigt monarkiją

Francija reikalaus iš Vengrų 
atlyginimo už fabrikavimą 

frankų
Angliakasiai ir kasyklų Konspiruoja padaryti per 
savininkai nesusitaria versmą Vengrijoj [Pacific and Atlantic PhotoJ

Toj nelaimėj keturi buvo užmušti ir 20 
t i

Sudužęs traukinys netoli Monck’s Corner, S. C. 
sužeista.Laikraščiai graudena taikytis 

ir nuimti nuo kietosios ang
lies sričių slogutį

Vengrijos fašistai mobilizuoją 
jėgas žygiuoti Budapeštan, 
krašto sostinėn

Leninienė ne kokia poni, 
sako ‘sovietčikai’

Komunistų partijos suvažiavi
me ji be pasigailėjimo buvo 
vadų atakuojama

NE\V YORKAS, sausio 7. — 
Kietosios anglies kasyklų savi
ninkai ir angliakasių atstovai, 
vedantieji derybas dėl naujos 
algų sutarties,' vis negali priei
ti prie jokio susitarimo, bet ir 
vengia derybas nutraukti. Ang
liakasių unijos prezidentas 
I>ewis sako, kad butų didžiau
sia nelaimė, jei konferencija 
nutruktų, nepriėjus prie su
tarties.

Angliakasių atstovai buvo 
pasiūlę, kad abidvi pusės ben
drai pateiktų kongresui bilių, 
kuriuo kietosios anglies pramo
nė butų valdžios reguliuojama, 
Kasyklų savininkai betgi griež
tai pasiūlymą atmetė, sakyda
mi, kad toks reguliavimas butų 
priešingas krašto konstitucijai. 
Jie būtinai perša arbitraciją, 
bet angliakasiai jokios arbitra- 
cijos nenori.

Konferencija gavo iš Scran- 
tono laikraščių leidėjų telegra
mą, kuria jie graudena kasyklų 
savininkus ir angliakasius tai
kytis ir padaryti galą baisiam 
slogučiui, kurs dabar visas kie
tosios .Ll...

Bėgo iš kalėjimo, 
teko po autu

pa-

MIIAVAUKEE, Wis., sausio
7. — ■ Praeitą naktį iš VVauke- 
sha kauntės kalėjimo pabėgo 
kalinys, Jacob \Valfrabenstein. 
Jam pavyko atbėgti į Milwau 
kee, bet čia jis pateko po auto
mobiliu ir buvo pavojingai su
žeistas.

\Vallrabenstein turi Wau- 
keshoj “soft drink” įstaigą, ir 
kalejiman buvo pasiųstas 
“prohibišeno’l laužymą.

AR NORI KĄ PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

sausio
Zeitung

fašistų 
mobili-

Francija reikalausianti iš' Rūsy patriarkas Krutitski 
atiduodamas teismuiVengry atlyginimo

Du Kiny vadai, nuveikę 
priešus, pasitraukia

Paryžius mano, kad bilionų 
Francijos banknotų fabrika- 
vimas daryta su Horthy 
nia.

VIENNIA, Austrija, 
7. — Vienuos Arbeiter 
sakos turįs iš užtikimų 
žinių, kad Vengrijos 
vadas, Julius Gombos,,
zuojąs fašistų jėgas Keszkeme- 
to apielinkėj ir ruošiąsis atei
nančiomis dviem ar tirmis die
nomis žygiuoti į krašto sostinę, 
Budapeštą.
Fašistai nori pasodinti Vengri

jos sostą n Albrechtą, le- 
gitimistai — Ottoną

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
sausio 7. — Eina girdai, kad 
esama sąmokslo atsteigti Ven
grijos karaliaus sostą. Nesusi
tariama tik dėl kandidato į ka- 
lalius. Fašistai noiį kaialiaus iyyauti tyrinėjimuose 
karūną pa vesti r ‘ ’ 
Albrechtui, tuo tarpu legitimis- 
tai remią princą Ottoną, miru
sio karaliaus Karolio sūnų.

Vi en noriai k rašč i ų p raneš i -
mais, Vengrijos fašistų vadas, 
Julius Gombos, esąs apie pen
kiasdešimt mylių į pietų rytus, Jausianti atlyginimo 
nuo Budapešto ir mobilizuojąs j kurie siekią apie 
savo jėgas, idant artimiausio
mis dienomis žygiavus į krašto 
sostinę. Tuo ta'ipu Vengrijos 
premjeras grafas Bethlen, kon- 
feruojąs su legitimistų vadais, 
ieškodami priemonių fašistų 
puolimui nuveikti ir Vengrijos 
karalium paskelbti Ottoną.

Socialistai kaltina fašistus
dėl“ klastybių

v • 
Zl-

PARYŽIUS, sausio 7. 
Francija žada reikalauti 
Vengrijos atlyginimo dėl pada
rytų jai nuostolių fabrikavimu 
Vengrijoj bilionų netikrų 
franeuzų banknotų. Francijos 
vyresnybė įtaria, kad tasai fa
le rikavimas buvęs daromas su 
Vengrijos valdžios žinia,

Sako, kad vengrų diktato
riaus Horthy kabinetas nutaręs prieš sovietų valdžią.

Naujon bažnyčios tarybon į- 
eina: Mogilevo arkivyskupas

i arki v.
Visa-

iš

Patriarko vieton įsteigta aukš
tesnė bažnyčios taryba iš še
šių arkivyskupų

Mandžurijos valdovas, čang
Tsolinas, pasekąs pėdomis
Pekino vado, Juhsiano

MASJ<VA, sausio 7. Sovie
tų organas Izviestija sako, kad 
Maskvos vyskupų grupė suda
rius aukštesnę bažnyčios tary
bą, susidedančią iš šešių arki
vyskupų, ir ji užimsiant! vietą 
patriarko Petro Krutittskio, 
mirusio patriarko Tichono įpė
dinio. Patijarkas Krutitskis 
busiąs atiduota*, teismui. Jis 
kaltinamas > dėl intrygų

TOKIO, Japoniją, sausio 7.— 
Vietos laikraščių gautomis iš 
Mukdeno, Mandžurijos’ sostinės, 
žiniomis, Mandžurijos 
vas Čang Tsolinas
kad jis pasitraukiąs iš 
iš politikos.

Japonijos užsienių 
ministerija tos žinios 
nimo dar nėra gavus,
nas valdininkų v pareiškė, 
tai galinti būt tiesa.

valdo- 
paskelbęs, 

vietos ir

reikalų 
patvirti- 
bet

įleisti francirzų detektivams da-; 
franku

vie
kai
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ere-įercogu' fabrikavimo tik po to, kai Fran- Konstantinas, Možaisko
cijos ministeris Budapešte pa- Boris, Simbirsko arkiv. 
grūmojęs Vengrijai
mu» ' mionas, Kamensko arkiv.

Jeigu pasirodytų, kad patsai įcentas ir Ust-Medviedsko 
Horthy yra įsivėlęs į tą skan- vyskupas Tichonas.' 
dala, Francijos va:džr i 

nuostolių, ’

butų

ultimatu- nonas, Perejaslavo arkiv. Da
lu o-

arki-rl vietos maršalas Feng

,___ „...j zu minonų*! •« . •
! dolerių, šiaip ar taip, Paryžius Amerikos mėsa svetur pi 
reikalausiąs būtinai, kad kalti- 

jų 
butų

ninkaį, neatsižvelgiant į 
politinę ir socialę padėtį, 
aštriausiai nubausti.

gesnė, kaip Amerikoj

Francuos ir Vokietijos 
oro konferencija

Ankštame ryšy su kalbomis 
apie monarkijos astei girną 
Vengrijoj, yra skandalas dėl 
netikrų 30,,000,000,000 frankų 
banknotų, į kurį yra įsivėlę 
Vengrijos tituluoti didikai 
kunigaikščiai, giafai, baronai 
ir aukšti valdininkai.

Socialistai tiesiai sako, kad
I skandalo pamate ąsą fašistai, ii 
|kad iškišę tuos netikrų Franci
jos banknotų bilijonus, gautus 
už juos pinigus fašistai turėję 
tikslo pavartoti erc-hercogo 
Albrechto ambicijoms finan
suoti.

Kadangi regentas Horthy 
imperatorių Karolį išdavė alian- 
tams, kurie jį ištrėmė į Madei-

Bethlen
Horthy. 

banknotų
kai* 
žod- 
dau-

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05, 
giau kaip vieną dieną 92 centai
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujio- 
nose.

rą mirti, premjeras 
buvo labai įtūžęs ant 
Iškeltas netikrų 
skandalas, sako, davęs dabar
jam progos atsikeršyti. Tą pa
čią dieną, kai buvo suimtas 
kunigaikštis Liudvikas Win- 
disch-Graetz, premjeras Beth- 
len paltim • u " i ■"ri 
dą Beniczkį buvusį vidaus rei
kalu ministeri. kurs buvo pa- 
sinerttrs kalėjimui už tai, kad 
tiesiai kaltino regentą Horthy 
dėl žmogžudybių.

Maršalas čang Tsolinas 
tuo budu antras Kinų karo va
dų, pasitraukusių per pastaras 
kelias dienas. Praeitą pirma
dienį paskelbė pasitraukiąs iš

Juhsia-
nas, kurs nesenai, sumušęs sa
vo priešus, buvo patapęs Peki
no, Tientsino ir visos Čihli 
provincijos viešpačiu.

Čang Tsolinas, apie kurio pa
sitraukimą dabar pranešama, 

{nuveikė buvusį savo šalininką, 
i bet paskui prieš jį sukilusį ge-

DI’BLINAS, Airija, sausio nerolą Kuo Sųnliną, kurio ar- 
7. — Importuojami iš Ameri- mija buvo sumušta netoli Muk- 
kos lašiniai. > Airijoj parduoda-1deno gruodžio mėnesio pabai
gi pigiau, ne kaip Amerikoj, ir goj. /
pigiau, ne kaip pačios Airijos į 

j ūkininkų pateikiami. Del tos i 
’ priežasties Airijos ūkininkai i

PARYŽIUS, sausio 7. šian- ėmė savo kiaules eksportuoti,1 
die vėl atnaujinta Francijos su kadangi tai jiems gėriau išsi- 
Vokietijos aviacijos ekspertų moka. " \ ‘ j
konferencija. Vokiečiai reika
lauja, kad butų pašalinti visi 
Versalės sutarties suvaržymai 
Vokietijai gamintis aeroplanus, 
žadėdami už tai leisti aliantų 
aeroplanams skristi per Vokie-

10 mėty už grūmojimą 
Coolidgeui

191,948 darbininkai 
dirba Fordui

sausio
traktorių

Fordui

7.

Rado priešistorinio 
vuno kaulus

O“

GOLCONDA, III., sausid 7.' 
— Kasant gariniais kastuvais 
Ohio upės krantą naujai tvan- • 
kai statyti, pusę mylios nuo 
Golcondos, apie penkioliką pė
dų žemės gilumoj rasta priešis-i 
rinio gyvūno, tariamai masto- 
dono, kaulai ir milžiniško didu
mo iltys ir dantys. Nugarkau
lis yra 17 pėdų ilgumo; ilties 
gi diametras yra šeši coliai.

CASSIRER NUSIŽUDĖ
BER LINAS, sausio 7. —At

ėmė sau gyvastį, nusišaudamas, 
žinomas meno daiktų pirklys, 
Paul Cassirer. Jo žmona ruo- 
šėsi įnešti bylą dėl išsiskyri
mo.

SAN FRANCISCO, Gal., 
šio 7. Jungtinių Valstijų 
lirkto teismas šiandie nuteisė 
dešimčiai metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo VVHliainą E. Wul- 
fe, kaltinamą dėl siuntimo 
paštu spausdintų, kuriuose ras
ta netiesioginių grūmojimų 
prezidentui Coolidgeui.

sau- 
dis-

DETROIT, Mich.,
Automobilių . ir 

fabrikininkui Henry 
1925 metai buvo labai geri. Pa
sak oficialio pranešimo, per
praeitus metus visuose Fordo 
fabrikuose Amerikoj jam dirbo 
191,948 darbininkai.

Rumunijos ministeris J. V. 
atšaukiamas

BUCHAHESTAS, Rumunija, 
sausio 7. Užsienių ministe- 
ris pranešė, kad Bibesčo, Ru
munijos ministeris Jungtinėms 
Valstijoms, tapęs atšauktas. 
Jam busianti duota diplomatinė 
vieta

Chicagai ir apielinkei oficia*; 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: Trys

Aplamai gražu, nors kiek de- 
besiuota; truputį šilčiau; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutini^ 
kai siekė 25° F.

Šiandie saulė teka 7:18,^ 
džiasi 4:35 valandą.

kur kitur.

asmens nutroško 
mis.

smuike-
I

.4' .
sausioMARQUETTE, Mich 

t7. — Vakar rytą rado negyvus 
tris vietos gyventojo, Charles 

t Suari, šeimynos narius. Jie bu
vo nutro&kę susirin-

Jei- kuHiomis kambary iš kerosini- 
nės krosnės.

BERL1NAS, sausio 7. (F).— 
Kokia aštri kova buvo tarp įvai
rių frakcijų Rusų komunistų 
partijos suvažiavime Maskvoj, 
galima matyt iš to, kad dagi 
nepasigailėta nė tokios stam
bios komunistės, kaip KtU|>s- 
kos, Lenino našlės. Visos ei
lės žymių kalbėtojų jį buvo ait
riai atakuojama ir kandžioja- 
ma. Pavyzdžiui, Ukrainos ko
munistų vadas,, Kahanovič, 
kritikuodamas Leninienę, sušu
ko:

“Mes niekam dar nedavėme 
monopolio aiškinti mums Leni
no mokslą. Leninas niekados 
neskelbė mums to, ką draugė 
Krupska stengiasi mums pasa
koti.”

žinomas komunistas Jaro- 
slavskis griežtai pareiškė:

“Mes niekados ir niekam, 
dagi nė Lenino pačiai, neleisi
me ardyti ir.Usų vienybe ”

Ta pačia prasmę kalbėjo i; 
Uljanbva, Lenino sesuo, kuri 
pareiškė, kad ji žinanti Lenino 
mokymus “geriau, negu kas ki
tas”. Leninas niekam nedavęs 
privilegijos kalbėti jo vardu.

Ir toms atakoms Leninienės 
adresu delegatai triukšmingai 
plojo.

Ta proga tenka pastebėti, 
kad Maskva buvo ne vieninte
lis miestas, kui sovietų laik
raščiai nuglemžę teninienčs 
straipsnius. Suvažiavime paaiš
kėjo, kad Petrovskio ir Kaha- 
novičo įsakymu Charkovo laik
raščiai taipjau atsisakė 
straipsnius spaudinti.

jos

Neteisėtumai Kauno 
užsienio pasų skyriuj
KAUNAS. Kauno Apygar

dos Teismo tardytojas jau yra 
užbaigęs tardymą apie neteisė
tumus, kurie buvo savo laiku 
susekti Kauno miesto ii ap
skrities viršininko užsienio pa
sų skyriuje. Visa byla buvo 
perduota Kauno Apygardos 
Teismo valstybės gynėjo padė
jėjui. Teisman patraukti kal
bamo skyriaus viršininkas p. 
Pranckcvičius ir du to sky
riaus tarnautoju. Kaip teko pa
tirti, toji byla busianti nagri
nėjama Kauno Apygardos Tei
sme 1926 m. sausio mėnesio pa
baigoj.

Ugnis nušlavė visą miesto 
dalį Kinuose

Daug žmonių taipjau žuvę

ŠANHAJUS, Kinai, sausio 7.
Telegrama praneša, kad gai

sras sunaikinęs visą Kulingo 
miesto kiniečių gyvenamąją da
lį. Taipjau daug žmonių žuvę 
ugny.

[Kuling| miestas yra šiauri
nėj Kiangsi provincijos daly, 
ties Jangtse upe, apie 450 my
lių nuo šanhajaus. lai yra 
mėgiamas rezortas, kur vasarą 
suvažiuoja daug Kinuose gyve
nančių svetimšalių.]

Brity prekiy garlaivis 
šaukias pagalbos w < _ _ _ *

NEW YORKAS, sausio 7. — 
Independent Wireless kompani
ja gavo žinią, kad ties Fran- 
ces Key, Floridos pakrašty, 
seklumon įstrigęs britų garlai
vis Glen Park. Garlaivis reika
lingas ūmios pagalbos. Glen 
Park plaukė iš Charlestono su 
prekėmis į Vakarų Indi jas.

Gavusios didesnę algą, dar
bininkes sustreikavo

NEW YORKAS, sausio 7.t - 
“Skaiskreiperio” Iriobesy, 01 
Broadvvay, mete darbą šimtas 
ir šešios darbininkės, kurios 
valo kambarius. Už savo darbą 
jos gaudavo po 10 dolerių sa
vaitei. Triobesio fcthninistra- 
torįus nutarė padidinti joms 
algą ir ažuct kas savaitė, mo
kėti kas antrą savaitę po 28 
dolerius, arba mėnesiui 55 do
lerius. Kai dabar jos gavo už 
dvi savai Ii po 28 dolerius, kam
barių valytojoms. {pasirodė, 
kad jas “čytina”, ir metė dar
bą, pareikšdamos, kad strei
kuosiančios, iki jos vėl gau
siančios po 10 dolerių kas sa
vaitė.
\ [Taip sako Associated Press. 

Sunku betgi tikėti, viena, kad 
samdytojas butų toks gerašir
dis buvįs ir savu noru padidi
nęs darbininkėms algą, antra, 

J kad darbininkės butų tiek kvai
los, kad nemokėtų dagi nė savo 
pirštų suskaityti. Jos metė 
darbą veikiausiai dėl visai ki
tos priežasties.]

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ

NOROMIS, III,, sausio 7. — 
Priėmęs nuodų mirė John Ko- 
miskis, 50 metų amžiaus, ka
syklų darbininkas. • v

4 ..... .... 1 ' ’

Garantija 
Greitumas 

• I

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš- 
' mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
» dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 

jimui j banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerų pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicaso, III.
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vardu ,ir adresu

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI

Uiiiversal StatePASINAUDOKITE
BANKPROGA!

Dabar yra laikas gauti

AUKSO LAIKRODIS
1020

RADIO SĖT

Eagle Pienas yra grynas pienas ir 
grynas jame cukrus, natūralia mai
stas, kuomet negauna motinos pie-

Skaityk Htydziai kasi eavailę Situs 
straipsniu* ir pasidėk ateičiai.

Kapitulas ir perviršis
Turtas virš.................

Duokit Savo Kūdikiui 
gerą pradžią gyvenime

Lietuvos kariuomenės 
intendantas pasmerk*- 

tas už vagystes

laug skaitomas

Ir dvidcšimtis penkios kitos puikios dovanos!
4 - 'v'’ iv '

Nepasivelinkit! ta proga tęsis tik iki Kovos 2, 1926

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiegū naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, iš- 
pildykite kuponą Šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėtėi kūdikį su Eagle Pienu, fior
de n’s Eagle Pienas išriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negaiš justų krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradė
jo vartoti Eagle Pieną. Nevilkinki
te, bet siįiskite kuponą šiandien.

STRAIPSNIS 158

Penėkit savo krūtimis kūdikį jei tik 
galit, bet jei negalit, duokit jam 
Eagle Pieną. Tūkstančiai yra dėkin
gų Amerikos motinų visoje Šalyje, 
kurios vartojo Eagle Pieną dėl savo 
kūdikių, jos rašo laiškus Borden 
Kompanijai ir labai dėkavoja už to
kį puikų kūdikių maistą. Per pasku
tinius šešiasdešimtis aštuonis me
tus, virš milionas kūdikių buvo mai
tinama ir auginama kasmet su 
Eagle Pienu.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS” visų mylimos 
savaitraštis.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS” turi nuolatinius korespondentus vi- 
. soj Lietuvoj ir užsieny.

ŠIAULIŲ NAUJIENAS” galimu užsisakyti visuose Lietuvos 
paštuose. Nereikia rašyti jokių perlaidų bei laiškų — 
paštas pats viską surašo ir pinigus priima.

no. Didelės Šeimynos yra išaugintai 
tuo pienu, tai yra saugus būdas dėl 
auginimo kūdikių. Gydytojai užrašo 
į receptus ir pritaria motinoms var
toti jį, jei pačios negali penėti kū
dikių. Eagle Pienas yra vartojamas 
daugiau negu kiti kūdikių maistai 
sudėti daiktan, nes jis lengvai virš
kinamas, grynas, atsakantis ir su
teikė sveikatą ir laimę tiems, kurie 
vartojo jį.

Siibatos vakare, Sausio 9 d., 1926
- LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St. _
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 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 
atsilankykit. Kviečia KOMITETAS.

Nekurle žmonės kenčia visą savo 
amžių, todėl kad jie pradėjo gyve
nimą klaidingai iš kūdikystės. 
Svarbiausias prižiūrėjimas kūdikių 
sveikatos, tai jų maistas. Gražūs, 
spraunūs ir gerai suaugę kūdikiai, 
tai vis vaisiai tikslingo jų maitinimo 
Jei jūs pradėsit auginti savo kūdi
kį su tikru maistu, jūs subudavosit 
jam tvirtą pamatą ateities sveikatai

Buvęs karininkas 
neigė savo kaltę, 
pripažino jį kaltu ir pasmerkė 
12 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, atėmė iš jo karininko var
dą ir išmetė iš kariuomenės 
tarpo. Be to, jisai privalo grą
žinti jo padarytus nuostolius iš 
168,000 litų.

O f k. of Thb BoRDBH &>*** 
Sf9.U.S.Pit(V

ccl

Vardas ________________

Adresas ____________________ —
Lithuanian ^o. 6 _________—

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

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

1923 metais 
kariuomenėn stojo 

karininkas

Už šį kuponą galite gaut! lietuviš
ka! pamokinimus, kaip penėti ir už
laikyti save ir savo kūdikį. Iškirp- 
klt jį ir atsiuskit mums šiandien, 
bu savo

VIENYBE
Liaudies Universitetas

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ BANKOS

'.. $300,000.00
$3,000,000.00

ATEIKITE TUOJAUS MUSŲ BANKON, 
ir atsinešk bile kurio* kito* banko* knygutę, o mes be jokio Tamistai 
iškaščio perkelsime suma su pilnu nuošimčiu j musų Banką, ir duosime 
Tamistai GERO GILIUKIO BILIETĄ, dėl musų 28 PUIKIŲ DOVANŲ.

JEIGU NETURI JOKIOS' BANKINĖS KNYGUTES, 
tai nelauk ilgiau, tuojau ateik musų Bankon ir atidaryk čia TAUPYMO 
SĄSKAITĄ, o gausi GERO GILIUKIO BILIETĄ, dėl musų 28 
PUIKIŲ DOVANŲ.

Tos progos nepraleiskit ne vienas!
Dovanos nepaprastai puikios, kaip štai:

ANTRA DOVANA —------------------------—-----

Kalba į Lietuves Motinas
Tikslas Mo paskėlMtmo. Jr tą .kurie kas mėnuo tilps po jo, yra — 
suteikti motinoms Žinių, kodėl jos turi penėti savo kūdikius 
Borden's Eagle Pienu, uegalddaihos duoti krūtų. Matysite, kad 
šie paskelbimai begalo |domhs: jie sUprantadiai pasakys jums 
daug dalykų, kuriuos turėtumėt žinoti apie BorAen’8 Eagle Pieną, 
gaišiausi kūdikiams maistą pasauly.

KAUNAS 
Lietuvos 
Rusų emigrantas, 
Voronenko. Jisųu buvo paskir
tas Kauno belaisvių stovyklos 
viršininku. IJkvidavus stovy
klą jisai buvo paskirtas Kariuo
menės Intendantūros pašato 
skyriaus viršininku. Patarna
vęs kiek laiko fatendantumoje 
jisai susitarė su savo draugu, 
karininku Zabarausku, ir juodu 
pavogė iš Intendantūros sandė
lio 250 tonų avižų, kurias juodu 
pardavė pigiomis kainomis ir 
gavo 16R,000 litų Be to, juo
du taip pat pavogė ir pigiai 
pardavė kitokių produktų. Ta
čiau visi jų žygiai buvo susek
ti ir svarbiausias kaltininkas, 
Voronenko, tapo suimtas. Tar
dymas parodė, kad tame daly
vavo ir karininkas Zabaraus- 
kas, kuris, apie tai sužinojęs,, 
nusišovė.

Dabar visa byla buvo nagri
nėjama Kariuomenės Teisme.

Voronenko 
bet teismas

savaitinį paveiksluotą, teikiantį įvairiausių ži 
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa 

žangiosios visuomenes reikalus laikraštį

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS'

DIDELIS H.SKSFADD DAlIUS
Rengia 

Draugija Rožancavos

Gausinga Žeme
Si derlinga Misaiaaippi žemė suteikia trejus 
javus, su labai lengva žiema ir užsimoka $75 
iki $300 už akrą į metus. Ši Žemė prigulėjo 
vienai šeimynai apie 50 metų iv dabar bus 
išdalinta j fąrmas po 40 akrų po $1,000. Rei. 
kia įmokėti $300 cash. Krutanti paveikslai 
toa žemės viską smulkiai parodd — javus, 
paukščius, gyvulius, auginimą vaisių, narni; 
vertę, gyvenimo aplinkybės, kaip uždirbti pi
nigų ir t. t. bus parodomu pagal SUTARTI 
musų ofise. Telefonuokit Harrison 3520, ar
ba rašykite

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS* KAINUOJA:
.Metams: Lietuvoj — 15 litų; užsieny — .30 litų 
Pusėj metų: Lietuvoj — 7,50 litų; užsieny — 15 litų 
3 mėnesiams: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

Adresas:

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb 
luves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

MAISTAS AUGANTIEMS 
KŪDIKIAMS

Laukiant kūdikio noima^iškai vy
stytis reikia jam duoti užtektinai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių, kurie 
menki gimstant, gą|i būti išauginti į 
stiprius vaikučius jei tinkamai pri
žiūrima jų maistas.

Jei pastudijuosi bendro penėjimo 
raštus, tai pamatysi, kad valgiai yra 
laipsniškai didinami su kūdikio augi
ųjų. Iš pat pradžių turime griežtai 
pienišką maistą, prie kurio vėliau pri
sideda košė, vaisiai ir keletas daržo
vių. Pridėjimas eina laipsniškai, kad 
neišveitus viduriukų, bet prižiūri nor
mali augimą.

Panašus planas rekomenduojamas 
vaikams, bet per pirmus penkiua me
tus reikia apsirubežiuoti tik tais val
giais, kurie tinkamiausia parūpina el
ementui reikalingų ugiui, ir kurie ge
riausia tinka kūdikio virškinimo spė
koms.

Pienas, kaip ir kūdikiams, vis tebe
turi būti pamatas valgių. Jis absoliu
tiškai reikalingas tinkamam išsivysty
mui. Eagle Brand Pienas yra plačiai 
vartojamas Netolimuose Rytuose tar
pe našlaičių Šventos Žemės, ir gami
na stebėtinus vaisius, gydant neda- 
penėjimą. Eagle Brand. tinkamai var
totas, suteikia visą reikalingą maištą 
dėl augimo ir todėl turėtų jeiti j 
kiekvieno augančio vaiko valgj.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiemš reikia mai
sto, kuris ypatingai sotus. Jiems rei
kia maisto, kuris pagelbės jiems tap
ti stipriai* ir vikriais. Ifovo.iančiais 
prieš Uriih. Tėvams Šitokių kūdikių 
ntiprini ickompnduo.ianm Borden’s 
Matule Vienas, Tai puikiausias pienas 

| moksliškai sumaišytas su geriausiu 
cukrumi, kuris pagelbsti kūdikiui įgy
ti svorio, be ko jis neguli būti stiprus 
ir vikrus. Yra tikra ekonomija visiems 
tėvams prižiūrėti, kad ,ių vaikai tin
kamai, šubudąvoti stombimui prieš li
gas, kadangi yra pigiau vaika svei
ku išlaikyti, negu jj gydyti, šitiems 
vaikams, rekomenduojama, duoti du 
paukštu Eagle Pieno, atmiežto trinu', 
čvertimi puodelio šalto vandens. Gali 
duoti paryčiais ar no pietų. Senesni 
vaikai kai-kada labiau jj mėgsta su 
ginger ale, vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu.

Jei jūsų kūdikis kenčia nuo niežie- 
iimo arba kokios kitos odos ligos, 
bandykit Caduin Ointment. Tos pui„ 
kios gyduolės prašalins niežiejimą iŠ 
sykio ir jos yra džiovinančios ir gy
dančios kur tik yra oda sužeista ar
ba paraudonavusi. Cadum Ointment 
yra Francuziškas prirengimas pada
rytas Amerikoje ir jos nepakenks, 
kad ir švelniausiai kūdikių odai.

Puikią Dovaną
PIRMA DOVANA

ATLAS EDUCATIONAL 
FILM CO.

Land Dept.
t 239 Railway Exchange Building

' Jackson & Michigan Avė.
L; Chicago

Tas, kuria turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Flv#» Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelha.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis ii 
visų ponulio kraštų ir laetuvos.

kilu ii doleriai ant metų reiėkia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VlENYBe,
193 Granrf Sf„ z ' Brooklyn, N. Y.

Didelis Confeti Balius su įvairiais pamarginimais
Kurj pareijgs 

Lietuviu Tautiška Parapija
Sausio-January 9 d., 1926

Vaičuno Svetainėje 
Prie 15th Avė. ir Lake StM Melrose Park, III.

Pradžja 7 valandą vakare 
Visi beskirtumo esate užkviesti. Malonėkite atsilankyti ant šio 

puikaus vakaro. Grieš Bartkaus didis benas iš Chicago, III.
įžanga 40c ypatai

Kviečia KOMITETAS

kUM. skyriuj* bm Ulkss 
noo talko rvUdensim* r»l- 
kaina įdomina b&alanfionia 
motinoms ir motinoms jau
ny ktdiklt

Kddlkly aprfiplnimas ir 9»- 
nAJImaa yra dalykas gyvo* 
svarbos kelmynai ir taniai 
ir men janliame, kad Ui 
yra dalykas, knrj man tn-

kUDIKIų 
GEROVES sKVRlUy
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

EAGLE BRAND
. CONDENSED M ILK

■ JlVWd* /• • <►<***'t **<
" 1N alfe v d M ’A-' AMAUH

PLAYER PIANO
A1-♦ 1

• I•i x •> • 4



Penktadienis, Sausis 8, 192fi NAUJIENOS, Chicago, Iii.

RODĄ DYKAI
tikro *|Hac1ali«t<» ir !<• i»nK«lbini» * v 
Tau *|>«*cialla pasiūlymu* yra 
tiktai trunųiain laikui, tialel n Id.iė 
liokit. atailankykit Ainnilien. / A.ėlio 
Įima* vhikMMt vra n-ivniin^t* ne
paprastai

Gydymą* slaptų 
Jo Hrv yra musų

visuomet v ra m v n H 
•unkenniee ligose.

liKU ir vyri
■peclalumaa.

mrtsi paty
rimu gydime
chruniškų

rų
vy-

Kuomet kiti
gydytojai •P-
vii* — ateikite

pu* t

RegisterW. R 
Pagelbininkai

Dr.
ir

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos 

esate tikras, kad jūsų sistema 
liuosa nuo ligų, kurio* kenkia 
jūsų darlio ir pasilinksminimo.

kenčiate tylėdami? Klausykite 
los perspčiimų. Slogų, Užkietėji

mo Vidurių Reumatizmo. "Neuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kartimo. Paralyio, “Loeomotor Ata- 
xia", Bronrhito, Astma, Anemioe, 
Skaudulių. Egzema, Slinkimo Plaukų. 
Pasididinimo Gručolų. Skrupulu* ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir ailnno kraujo ir lankiausiai 
geru gydymu galima iigydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingą 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausiu* Serum, čirpus. Bakteryn. 
Antitoiin ir specialė* "intravenou*” 
gyduole*. Taipgi teikiu tikra* Euro
pine* “6(>6'’ ir **914", jei yra reik* 
la*.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

> 9 ryto iki 5:30 va
li tarti i nke. Seredoj ir

Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
I po pietų. >
Imkit elevatorių iki 12 aiigšto 
109 N. Dearborn Stn Chicago

Valandų.

Serganti Žmonės c
Jei norite us- -itym
raati paireibą 
nuo «*vo k e n.- 
tėjimų eikite f— 
i naujai |«- | •77^0* KP
teijrtą EURO- I į| Cuft
PINl-AMERI- I? F 1 Irt
K O N 1 S K A L I Bju

| SVEIKA IO8 K'l KC
| ATGAVIMĄ / KC

"LINCOLN > A aSF?
I M E D I C AL > SAt LaBH.
I INSTITUTE”. . 'H!
I kuri* yra i- u XJn
I rengta* vė- % 
I liausio* madoa 
I maiinomi* ir_I mo kenčiančių žmonių. 
I gyduolių yra 
I Me* * taipgi 
I noriau* ........ ....... — .
| Ii* Vokietijos Prhengimas. Kadangi be- 

vi*o» ilgo* paeina dėl negero krau- 
me* tikrai galime jumis pagydyti 

tnu*ų naujausiu meto- 
tinkamų gyduolių tieeiai 

jei reikiamas at 
i ir
nuo 
DR.
per 
as-

Mes 
ligų

gyduolėmis dėl pagelhėji- 
Daugelis musų 

atgabenta ii Kitų Aalių. 
turime gyduoles profe- 

Ėhrlieho 60C ir 914 Qficla- 

veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis k----
l,e operacijos su 
du, jleidžiant 
j kraują, fcis gydymas, 
sakančio gydytojo, yra be skausmo 
ligoni* nesugaišta nei minutės laiko 
darbo. Svarbiausia* gydytojas — 1 
BOM’ES — pripažintas specialistas 
duugeli metų tarpe gydytojų, teikia 
menini prižiūrėjimą prie visų ligų, 
turime 
kraujo, nervų, skilvio, 
reumatizmo, 
niežėjimo, 
venerinių i 

DYKAI 
kraujo 
šlapumo, 
jūsų ligos, 
ratas 
nos 
mokėsit 
reikalo, 
taupy kit 
tolimesn 
sų ištaigų, 
kurie buvo 
jais. Si yra

puikia* pasekmes gydyme 
nervų. »kilvio, nusilpnėjimo, 

nugaros, tonų skaudėjimo, 
užkietėjimo, kepenų, pūslės, 

r kitų privatinių, ligų. 
X-1CAY EG7.AM1NAC1JA ir 

i&bandymaa )alx>ratorijoj, trfipgi 
mes tikrai surasime priežastį

Musų krauji spaudimo apa- 
niekuomet neapvilia. Musų ka1- 

už gydymą labai mažos ir jus už- 
kuomet paaveiksit. NekentZ-kit Ih 
Ateikit pas mus dabar ir su
gavo laiką ir pinigų, nes pe» 

ka vis vien jus ateisit | mu- 
Mes pagydėm daug ligonių, 
apsivylė su kitais gydyto- 
jūsų proga, kad pasveikus.
MEDICAL INSTITUTE 
DR. BOWB8 

SPi:CIAl.lSTA« IR MEDIKAMS 
DIREKTORIUS

8 South Clark St. 
2-ras aUK^tas

Virtu j TrianRle Reatauranto 
Sekamos durys nuo Astor teatro 

OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket
verge ir Pėtnyėioj nuo 9 ryto iki 5 :Ul> 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki * vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 i);i 12 dieną.

Klausyk ir Temyk 
0 PutamBRIN.G-ypUR

fo

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiust*.
• paštu naują skaitytoją:

Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

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

' [korespondencijos]
Detroit, Mich.

prieš

gatves nuo 
elgetų, šini- 
a rėš tuoj and. 

po pabari-
uždėdavo pabau- 

kalėjiman. 
buvo 
dai
li ė ra 
per- 

skai-

Pastaruoju laiku ypač 
šventes, policija buvo suskatu- 
si valy Ii Detroito 
visokių valkatų li
tai jų buvo kasdie 
Vienus |nileisdavo 
mo., kitiems
das, ar leisdavo 
Visiems paliuosuotiems gi 
įsakoma tuojaus susirasti 
ba. Bet darba susirasti 
taip lengva, tad nežiūrint 
sekiojimo, elgetaujančių 
čius nė kiek nemažėja,
elgetaujančių pasitaiko ir visai 
sveikų vyrų. Daugelis jų užsii
ma elgetavimu vien todėl, kad 
tai >na pelningesnis užsiėmimas, 
negu sunkus darbas dirbtuvėj. 
Vienas elgeta atvirai teisme pri
sipažino, kad jis elgetavimu už
dirba iki $20 j dieną. Už tą 
prisipažinimą jis gavo 14 dienų 
kalėjiman.

Dabar, 
tu armija 
pasta ruoj 
bedarbė,
stoja skaitlingi būriai bedarbių. 
Bedarbės didėjimas yra labai 
žalius. Net ir Fordas ir tas 
iradėjo mažinti produkciją ir 

atleidinėti iš darbo darbininkus.

kunaitės. Koncertas buvo vie
nas iš goriausių sj sezoną, nes 
jame dalyvavo gabiausios spė
kos.

Programą atidarė Finų Dar
bininkų Benas. Paskui Liuosy
bės Choras padainavo keletą 
dainelių, kurios išėjo gana gerai. 
P. Dauderis iš Chicago gerai 
dainavo solo. Labai gerai pa
dainavo ir p-lė M. Tvanauskaitė, 
irgi iš Chicago. Kiekviena jos 
dainelė buvo palydėta karštais 
aplodismentais. Taipjau daina
vo solo p-lė G. Klivickaitė iš 
Kenosha, o josios sesuo grojo 
ant smuiko; atliko savo užduoti 
gerai. Finų Jaunų Darbininkų 
Lygos orkestras irgi buvo geras.

Po koncerto buvo šokiai. Visa 
publika džiaugės gražiu koncer
tu. — Waukeganietis.

M. Petrausko koncertai
anot policijos, “valka- 
” žymiai didėja, nes 
u laiku pradėjo didėti 
taip kad į tą “armiją’'

Clinton, hid
Suėmė įtariamą žmogžudį.

pavieto kalėj i- 
haipo Shuka-

jojo pati, ku-

Daugiau kaip trys metai at- 
ųal, būtent kovo mėnesy, 1922 
m., Vincennes miestely rasta nu
šautą Clintono butlegerį Wil- 
!iam Shukanis. Jo užmušimas 
niekad nebuvo išaiškintas. Bet 
štai dabar tapo suimtas Vincen
nes butlegeris Adolph Adams ir 
uždarytas Knox 
man, kaltinamas 
nio užmušėjas.

Adams išdavė
rią jis su bučerio peiliu išvijęs 
š namų ir grūmojęs ją užmuš
ti. Ji tuoj aus nuėjo policijon ir 
skundė savo vyrą Shukanio už
mušėju esant.

Adain’sienė sako, kad jos vy
ras Adams ir Shukanis užmuši
mo diena girtavę ir prisigėrę su
sipykę. Adams tada paėmęs 
Shūkani už sprando ir išmetęs 
lauk, o paskui ji girdėjusi ir šū
vį, po to Adams išvažiavo savo 
automobiliu. Vėliau jis betgi 
sugryžo; jo drabužiai ir auto
mobilius buvę kruvini. Pasak 
jos, jis prisipažinęs jai nušovęs 
Shukanį, o ji pagelbėjusi nu
plauti kraują nuo jo drabužių ir 
r.Utomobilio.

Adams peprisipažysta polici
jai prie žmogžudystės, nors jis 
prisipažino, kad jis užsiima but- 
legeryste. Pasak jo, jo partne
ris Bill Gernus pasidarąs pelno 
po daugiau kaip $500 į mėnesį.

Adams’ienė taipjau prisipa
žino, kad jos vyras apiplėšęs 
Shjikanį, paimdamas nuo jo $27 
pinigais, laikrodėlį ir kalnieriu- 
kų sagutes. Ji laikrodį 8r sagutes 
užkasimi į žemę ir ten laikiusi 
daugiau metų laiko, bet paskui 
atkasė ir pasiuntė savo gimi
nėms Chicagoj.

— The Daily Clintonian.

Waukegan, III
Koncertas.

Gruodžio 27 d., Liuosybės 
svetainėj, įvyko didelis Koncer
tas, kurį surengė , Liuosybės 
Choras, vedamas p-kts B. Vaite-

Atėjo žurnalas “Kul
tūra” No. 11. Kaina 45c. 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, HL

Kompozitoriaus ir dainininko 
—liueso meno dailininko Miko 
Petrausko koncertai Įvyks šio
se vietose:

Sausio
Sausio

10 d., Lavvrence, ^lass.
16 d., Amsterdam.

Worcester,

d., New Britai n.

Sausio
Alass.

Sausio
Conn. Po piet.

Sausio 24 d.
Cdhn. vąkare.

Sausio 31 d.,
Pa.

Vasario

Waterbury,

Philadelphia,

1-3 d Bochester,. N.

Vasario
Vasario 

Mich.
Vasario
Vasario 

cago, III.

10 d..
Detroit, Mich.
Grand Rapids,

Cicero, III.
ar 16 d., Chi-

2414
Emb.718

No. 2414 Išs. No. 718 Paskiau
sioj mados sporto suknią. Pritinka 
visokiam amžiui. Galima greitai iv 
lengvai pasiūdinti iš lengvos Silkinės 
arba storesnės materijos.

Sukirptos ^mieros, 14, 16 metų, 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2*Xs yardo 36 colių ma
terijos dėl suknios ir 2’4. yardo dėl 
bliuzkos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys kainuoja 
15 centų extra. «

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
dildai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

r
 NAUJIENOS^ Pattern Dept ?

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia Jdedu 15 centų ir prašau /at

siųsti man pavyzdi No..
Mleros t

(Varias ir pavardi)

(Miestas ir valst.)

Atnaujinkit Savo Stiprumą
Daugumas tonikų suteikia tiktai burnai skonį, 

bet po viso ko, jų nauda kurią gaunate atgaivinda
mi savo sveikatą, stiprumą ir vikrumą, tai yra svar
biausia ir rokuojama daugiausiai.

scom IMULSION 
turtingas suteikime sveikatos cod-liver aliejus, 
labai grynas maisto-tonikas, netik turi gerą sko
nį, bet veikia gerai dėl prašalinimo silpnumo su-^& 
budavojant kūną j sveikatą. Scott’s Emulsion \ 
yra saugus tonikas dėl jūsų namų.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. .L 25-68

Lietuviai Advokatai

M1S. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yarda 1119
Baigusi akuše- >
»ijoN kol< r'hj;
• ir." pink'ik.i
vusi Feniinyl -
vanijos ligon- H b'- 'S
Imčiuo.se. Sąži- •’ P|
ningai putar- K 

vi . W
se ligose prieš įg .. «
gimdymą, laike K \ W 
l'lioilvilio H |>'>nfe
gimdymo. 4 M

tn dyk. pa- .i^Mjjp1
tarimas, dar
kitokiuose įH
kaičiose mote-R* 
rims ir ntergi-Į|f Į • 
noms kreipki-H o Kg®"
tė i, o rasite pa-l 4 
«elb4. D ‘

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

Tel. Blvd. 3138 
. VV'oitkicvicz- 

BANKS
AKUŠERE A

Pasekmingai pa
tarnauja motė
mis prie gimdy- 
no. patarimai 
lyhal moterims 
r merginoms.

311*1 South 
Halsted St,

«• DR, HERZMAN “

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimd vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18it i

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Rootn 13 U» 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Rcpubiic 9600

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18tb St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plotų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
1 3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir ro 8 v. v.

Telefonais!

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

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

Yurds 0141
Bylos viguose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams-

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisą.;: ,
Tel. Pullman 6377

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Inhoo 

Chicago, Iliinoia 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nno 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

JOHN KUGHINSKAS
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.

8;30 vakare.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel- Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

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

Pėtnyčios. »

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj :
Room 1726 >

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. VV. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

-

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 VV. VVashington St. Room 911 
Tel. Centrai 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 vt v. Su bato j nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSB3PH V. MOCKUS’ 
ADVOKATAS 

5319 So. Herinitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

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

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

tį, arba savo išnešiotojui syki i menesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito.1 Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštų, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai;

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirpk čia
Data: Sausis 8, 1926

____  —„ ,3 Q C jco«PORAT'<^^įC
PRESENT FOR \ VC

> UNITED PROFIT-
SENDjHMfĄ^

ON 
ĮKEPAI D TO 

oRiNG CORPORATION

m

Oarsinkities Naujienose

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso. Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenvvood 5107
Valandos: nuo 6 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 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 Milvraukee Ave^ Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt®- 

Namų telefonas Spaulding 8688
*• Ultravioletine šviesa ir diathermia
» ■ ■ —■ ■ ■ ui

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

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

• Kasdien1 - —*

£xxmxxmxiimxxixxxix

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTASM 

a 4454 So. Westem Avė. F 
J Valandos: m

m nuo 10 ryto Iki 9 vai. vakare, p 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Valandos:

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

f—........ .. ... ..............—
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St., 
Cklcafo, UI.

Telephone Yards 0994

DR. MARRICE 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.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th 81.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuc
6 iki 8 vai. vak. NedCliomu nna

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Oueage
• arti 31 st Street 

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
(ičliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, paaiteiraak
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Optometrht 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aahiand Av. 

Kampas 47-tns 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. fr. L. MADGE 
Moderniškas Dantistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

• /

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 

Nedėlioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2050 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.
V_

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, 111.

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

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

Im%25c4%258diuo.se


(Sekant Petrą Veinberg’ą)

AMERICAN APPEAI

J SKANDALĄ JVELTA VENGRIJOS VALDŽIA me

turi

senatoriaus N©r

ma vis

rotu

dę vyrai

visa

.<8.00
$7.00
$8.00

$8.00 
4.00 
2J0 
1.60

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

*) Afroditė — 
paleistuvystės deivė 

**) žydiškumo.
(Tąsa aut U-to

Vienatinis 
roles su jūsų
Lengvai grojate, išduoti
garsų ir ai"

paimti 
eksko- 
karą,

Netrukus po liepos mėn 
jos įtekmėje

NAUJIENOS, Chicago, III

Aiškių žinių, kaip ta piktadarybė išėjo aikštėn, Ame 
rikoje kolkas nėra. Išrodo, kad ją atidengė Francijos po 
licija, sugavusi Vengrijos ponų agentus bemėginant iš 
keisti netikrus francuziškus pinigus 
tokių netikrų pinigų esą Vengrijoje padirbta 30 bilionų 
franku!

otti nešėsi į parlamentą dokumentus,' įrodančius tą fa- Eiliotas 
šistų vagystę, tai jisai buvo užpultas ir nugalabintas.

Diktatorių valdomoje Rusijoje suktybės ir graftas 
taip pat bujoja. Nors sovietų valdžia yra panaikinusi 
visą laisvąją spaudą, bet žinios apie korupciją bolševikiš
kose valstybės įstaigose nuolatos pasiekia užsienius. Pa
našiai yra ir Ispanijoje, apie kurios diktatorių de Riverą 
garsusis rašytojas Ibanez ir kiti žmonės savo laiku skelbė 
sensacingų dalykų Europos ir Amerikos spaudoje.

Tuo budu diktatūra, nežiūrint k6kia jos spalva, yra

Gulbranaen Trade Mark 

GULBRANSEN.
Pianas,

pačių

GRAFTAS IR VAGYSTĖS KITOSE DIKTA 
TORIŠKOSE ŠALYSE.

Apsipratęs su nauju gyveni
mu jis stveriasi darbo. Buvo 

ne tiktai priespaudos, bet ir plėšimo ir vagystes sistema, pradėjęs manyti imtis diploma- 
Už diktatūrą todėl visose šalyse stoja parazitiški elemen- (tinio darbo, bet netrukus pats 
tai, kurie nori gyventi svetima nauda. Darbo žmonės, suprato, kokioj kosminėj rolėj 
jeigu sveikas protas nėra jų apleidęs, diktatūrai 
tarti negali.

DIKTATŪRA TAI PLĖŠIMO IR KORUPCIJOS 
> SISTEMA.

konto 
maži

kad valstybės departamentas atsisakė į šį kraštą įleisti 
pirmąjį Vengrijos respublikos prezidentą, grafą Karolyi, 
ii- jo žmoną. Ar ne gėda Amerikai ?

AUKŠČIAUSIEJI VENGRIJOS PONAI SUGAUTI 
PINIGŲ DIRBIME.

apie far- 
Coolidge’o 

antras

Toli- 
literatūrini

810
Y • 
CIO

kuri jį ant visados atskyrė nuo 
tėvynės. Ta prakalba buvo jo 
parašyta dalinai ir dėl asmeni
nių iskaitliavimų norint atsi
kratyti visokių užmetinėjimų. 
Ir ištiesų reikėjo labai but,veniTP^ 
Vneviermi”, kad dar ir po to 
leidinio įžiūrėti Heinėje “par- voliucijos 
sidavėlį” ir tam panašiai, bet- kietijoj pradėjo organizuotis ir 
vistik panašių žmonių atsirado.'vėliau greit išsiplėtė, literatu- 
Tuo laiku kada jo knyga buvo rinė partija, vardu “Jaunoji 
uždrausta 
Rietijos 
miestuose, 
priešingas 
mas

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonai Roosevelt 85M.

sto- 
dM 
nuo

Subscription Ratas i 
per year in Canada. 
per year outaide of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy. "

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

BAISUS SKANDALAS DIKTATORIAUS 
HORTY KRAŠTE.

Bet krikščionių studentų 
konferencija vistik nebuvo taip 

■naivį, kad tenkintus! vien tik- 
(tai bažnyčios “prakeikimu” 
■ karui. Ji nurodė taip pat tas 
■priežastis, iš kurių šiandie kyla 
karai. Konferencijos rezoliuci- 

įja sako:

Prof. W. B. Scott iš Princeton 
universiteto, kuris egzaminavo 
Pithecanthropus kiaušą. Tą 
kiaušą prieš 34 metus surado 
Dr. Eugene Dubois Javos saloj. 
Profr Scott tvirtina, jog tas 
kiaušas tikrai priklauso bež
džionžmogiui.

mo sistemą. Karo 
konferencijos ,rezoliucij 
ko kita sako:

Taigi vengriška diktatūros sistema pasirodė visoje 
savo “skaistybėje”.

Reikia neužmiršti tečiaus, kad diktatūros kitose ša
lyse yra nė kiek ne geresnės. Fašistiniai Italijos dikta-*1’21110^0^1-
toriai yra tokie pat razbainrnkai ir vagys, kaip ir Vengri- ,>ct 1S tlosų: tai.,ni5k() “uo“

TI ' . 5 TTV . l2 ... ./. . . ,V1 'stabaus tame Amerikos studen-
jos Hortny gauja. Užpernai Italijos socialistai įskėlė tu „usislatyn)e neturėtų būti, 
aikštėn, kad juodmarškinių vadai yra paglemžę šimtus jejgu tie studentai yra krikš- 
milionųjirų valstybinių pinigų. Kuomet atstovas Matte- čionys ne liktai iš vardo, bet ir

1739 Soath llalatad Streat 
Chicago. IU.

Telephoae RooMvelt 85M

“Bažnyčios turėtų 
ant savęs vadovybę ii 
munikuoti (prakeikti) 
atsisakant ateityje leisti, kad 
bažnyčia butų vartojama, 
kaipo įrankis dengtis prie ka
ro arba jį vesti.”
Natūralūs dalykas, kad ti

kintys studentai nori matyti 
bažnyčią taikos judėjimo prie
šakyje. Kiti žmonės ne taip 
optimistiškai žiuri į bažnyčios 
rolę šių dienų visuomenės gy
venime, nes bažnyčia šiandie 
yra perdaug ankštai susijungu
si su viešpataujančiomis klasė-

Entered as Second Class Matter 
ilurch 17th, 1914, at the Poat Office 
•f ?hicago, Ilk, under the act of 
rftrch 2nd 1879.

Užrašai fon- 
ir kt. Poezijoj tuo 

maža,

beveik visose ' Vo- (Vokietija”. Jos lyderiais ji iš- 
kunigaikštystėse ir rinko Bernę ir Heinę, šį pūstą
jį užpuola ir visai rąjį ne kaipo rašytoją ar poetą, 
lageris — radikaliz- bet kaipo politinį rašytoją ir 

i, asmeny Bernės, kaltinda-(veikėją; tos partijos idealas 
Heinę dviprasmybėje, sofiz-.buvo nauja Francijos valdžia 
vartojime, paviršutinišku- Su jos sutvarkymu, o kadangi 
ir dar tame kad Jis su nie-Įneine ir Bernė buvo gabus ir 
nenorėjo galutinai pasigin
— nei su dvarponi j a —

aristokratais, nei 
nei su ultra-respublikonais. Ma
tydamas nepatogų savo padėji
mą, matydamas, kad jį iš vi
sų pusių puola, jis žinodamas, 
kad būnant jam poetu ir rašy
toju negalima prigulėt nei prie 
jokios partijos, gi tuo laiku vis
kas tik ir buvo ^partijos akįjnis 
kainuojama; dėl visa to jis nu
taria mest publicistiką 
mesnį jo darbą 
darbą galima priskirt prie pa
stangų suartint Vokietiją su 
Franci ja ir būtent pastarąją 
stengės supažindinti su vokiška 
“dvasią”, už tai jis rašė frau- 
euziškai, o paskui vertė vokie
čių kalbom Tuo budu jis para
šė, franeuzų publikai ir kriti
kams patikusius, šiuos veika
lus: “Romantinė Mokykla”, 
“Istorija religijos ir filosofijos 
Vokietijoje”, “De l’Allemagne” 
ir kitus. Visi jie.perstatų auto
rių kaipo protingą, griežtą, ta
lentingą ir visos jo mintys iš
dėstytos taip prieinamai, 
visi aukščiausi klausimai 
narni kiekvienam

Suimtieji piktadariai yra stambiausieji dabartinės 
diktatoriškos valdžios šulai Vengrijoje. Jie sudaro tą pa
kabų gaują, kuri padėjo admirolui Horthy šeši metai 
atgal pasigrobti valstybės vadžias į savo nagus ir paskui t mis 
valdyti tą nelaimingą šalį žiauriausio teroro pagelba.

Vyriausias tos gaujos vadas ir viso dabar atidengto 
žulikiško sąmokslo galva, kunigaikštis Windisch-Graetz, 
kaip praneša Amerikos laikraščių korespondentai, suge-

laikraščio 
numeris.

įspūdį,

“Dabartine varžytinėmis 
paremta ir pelno siekimais 
besivadovaujanti »industrinė 
visuomenė yra karo, klasių 
skirtumų ir ekonominės ne
lygybės šaltinis. Į tai, kad ją 
pakeitus, turi būt atkreiptos 
studentų pastangos.”
Ši rezoliucija aiškiai ir griež

tai pasmerkia dabartinę kapi
talizmo tvarką. Ji (rezoliucija) 
yra grynai socialistinio turinio 
Ir net išreikšta lygiai tokiais 
pat žodžiais, kokius vartoja so
cialistai.

Amerikos aukštųjų mokyklų 
jaunuomenė, nežiūrint savo re
liginių įsitikinimų, laikosi visai 
tokių pat pažvalgų į visuome
nes ir politikos klausimus, kaip 
socialistai. Lietuviams tatai ga
li išrodyti keista, nes pas mus 
“krikščionių” skraiste papras
tai dangstosi aršiausieji socia-

kuris groja 
išreiškimu, 
la gražų, 

iškų balsą taip pat kaip 
rankom grojant. Galima pirk- 
mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite paa
JOS. F. BUDRIK,

Kruvinojo diktatoriaus Horthy krašte iškilo baisus 
skandalas, sujudinęs visą Europą. Tapo susektas milži
niškas netikrų pinigų dirbėjų sąmokslas, į kurį jau tapo 
įvelta visa eilė aukščiausių Vengrijos ponų ir tolyn įvelia- 

didesnis jų skaičius.
žymiausias tarpe areštuotųjų sąmokslininkų yra 

“juodasis kunigaikštis” Liudvikas Windisch-Graetz. Jisai 
prisipažino savo kaltėje ir išdavė daugelį savo draugų. I

į kalėjimą tapo pasodinti taip pat grafas Szmerczani,' 
baronas Sigismundas Perrenyi, Budapešto policijos virsi-I 
ninkas Nadossy, diktatoriaus Horthy asnietiinis adjutan
tas vpn Magashazy ir kiti. i

Kirkpatric’o straips
nis apie technikos progresą.

Bus ne pro šalį čia truputį 
sustoti ties antruoju straipsniu.

Jame paduota kai kurie svar
besnieji nutarimai, kuriuos pri
ėmė krikščioniškos kolegijų 
jaunuomenės konferencija 
Evanstone (Chicagos priemies
tyje) š. m. sausio mėn. 2 d. 
ši konferencija, susidedanti iš 
tuksiančio moksleivių, suvažia
vusių iš įvairių kampų Ameri
kos, beveik vienu balsu pasmer- 

. _ kė karą, rasių ir tautų neapy- 
Policija patyrė, kad kautos skleidimą ir kapitaliz- 

klausimu 
tarp

kaip kiekio taip ir kokio atžvil
giu, beveik vienu toj srityj da- 

Henricho Heino's gyvenimas F
ciniškas jausmingumas, ir ku
rios turėdamos grynai subjek- 
tyvinį pagražinimą, davė auto
riaus priešams labai dėkingą ir 
vietomis teisingą užpuldinėji
mo dirvą. Autorių jie kaltino 
perdideliu ir pačio žemiausio 
laipsnio, tarnavimu dievaitei 
Afroditei*)* Tas nestebėtina 
atsiminus Heinės pirmesni gy-

kad 
priei- 

skaitytojui.
Jo “Istorija religijos ir filoso
fijos Vokietijoje” skiriama An- 
fantenni, svarbiausiam veikėjui 
sen-simonizmo, iš ko, dalijai, • 
galima spręsti ir apie kryptį ir! 
charakterį, knygos. Pamainy- 
mas vienos religijos kita (deiz
mas, panteizmas, krikščionybė) 
kilimas vokiečių filosofijos ' iš 
protestantizmo,, veikimas Liu
terio, Lessingo, Kanto, Fich- 
tės, Šellingo ir Degei 
tai išdėstyta stebėtinu aišku
mu, naujumu ir originališku
mu ir viskas rodo apie pilną, 
gilų dalyko pažinimą, nors ir 
čionais greitai mokslinis tyri
nėtojas, ypač jei jis persiėmęs 
kabinetiniu x pedantizmu, rastų 
daug dalykų, kurie jam pasiro
dytų Liečiami tik paviršuttiniš- 
kai. Bet savaime suprantama, 
kad toks rašytojas, kaip Hei- 
nė, ankštai riša filosofiją su 
gyvenimu, išsivystyme filosofi
jos jis mato išsivystymą ir 
praktinio pobūdžio progreso, 
ir iš to žiūrėjimo taško išeina 
ir karštas jo palankumas Liu
teriui ir Lessingui, kaip “išva
duotojams” tėvynės, ta pras
me jis Kantą vadina “Robes- 
pieru proto karalijos”, toj pras
mėj jis ir kreipiasi į franeuzus 
su persargos žodžiais “Pasi- 
liuosavusios Vokietijos jum rei
kia bijot labiau, kaip visos 
Šventos Sąjungos su visąis 
kroatais ir kazokais”. Knygoje 
“De l’AIlenjagne” jis nurodinė
jo klaidas ir išeina vietomis 
prieš ponios Stal’ės tokio pat 
užvardijimo knygą, ir ten lie
čiami klausimai vien religiniai 
ir socialiniai, kurie išreikšti to
kioj formoj, jog ta knyga tuoj 
po pasirodymo buvo beveik vi
soj Vokietijoj uždrausta. Vė
liaus ją autorius išvertė ir vo
kiečių kalbom Prie šių trijų' 
didesnių prisidėjo ir kiti ma
žesni jo prozos veikalai, mažiau 
ar daugiau pavykę, kaip “Flo
rencijos Naktys 
Švabelvop’ 
laiku jo turėjo

Franci jai pareikalavus, Vengrijos valdžia buvo pri
versta imti kaltininkus į nagą, ir tuojaus tapo surastas 
visas pinigų dirbėjų lizdas galingojo kunigaikščio Win- 
disch-Graetzo pilyje.

Paskiausios žiųios sako, kad tolesni tyrinėjimai rodą, 
jogei tie Vengrijos ‘‘aukštos kilmės” žulikai dirbę ne tik
tai francuziškus frankus, bet ir angliškus sterlingus, 
jugo-slaviškus dinarus ir gal būt da ir kitų šalių pinigus. 
Tų padirbtų pinigų esą paleista apyvarton įvairiose Euro
pos šalyse nesuskaitomos sumos.

jis turėtų vaidinti, kaip jam 
Į reiktų sujungti visus diploma
to privalumus: atsargaus, gud- 
laus; prisitaikančio prie visų 
aplinkybių. Taigi jis griebia
si literatūrinio darbo ir eina 
Vokietijoj pradėtu keliu — po
litikos. Bet toj dirvoj jis pra
dėjo dirbti tik gerai susipaži
nęs su visu Francijos gyveni
mu, su partijomis ir atskirais 
asmenimis. Lig to laiko jis pa- 

: koresponduoda
mas Kotto laikraščiui “Morr 
genblatt” apie to meto meno 
parodą, kuriose be techninių ži
nių, pasireiškia gilus dailės 
jausmas ir nusimanymas ir ku
riose jis liečia net datig giles
nius klausimus, pavyzdžiui, įta
ką socialinio šalies stovio į dai
lės ir mokslo išsivystymą. Ka
da ^redakcija labai išsiplatinu* 

r labai literatiško laikraš- 
Allgemeine Zeitung” pa

siūlė poetui prisiųsti jam ko
respondencijų politinio turinio, 
jis džiaugsmingai apsiėmė ir 
pradėjo siekti savo tikslo — li
teratūriniu keliu suartint Vo- 

Jie todėl Kristaus kietiją. su Franci j a. Nuo tol ir 
pritaikyti cjar gan j]ga ]ajką mes turime 

reikalą su Heine kaipo su poli
tiniu rašytoju, publicistu. Tose 
korespondencijose jis h u piešda
vo mažų-mažiausią įvykį 
Francijos politikoje. Tą jo vei
kimą sekė įvairios partijos, 
kaip Francijos, taip ir Vokie
tijos ir išnešė labai negeistinus 
Heinei pastebėjimus: šiandie 
orleanistai peikė jį dėl užpuldi
nėjimų kabineto ir dėl peikimo 

Jal Liudviko Filippo tvarkymo, ry-

Išėjo antras Socialistų Parti 
jos nacionalio vykdomojo ko 
miteto leidžiamo 
‘American Appeal’ 
Jisai daro dar geresių 
negu pirmasis.

Tarp įdomesniųjų 
snių randasi vienas 
merių maištą prieš 
administraciją, antras apie 
bažnytinio jaunimo nusistaty
mą karo’ ir kapitalizmo klausi
mu, trečias 
ris’o straipsnis apie anglių 
dustrijos sutvarkymą, ir 
virtas

Utsluiokijimo kaina
Chicago je — paštu:

Metams ................. ..................
• Pusei metų ________ _____

Trhna mineaiama...... .........
Dviem miaeaiAing ____ __
Vienam minaaiul ................

Chicagojo per ueiiotojuai
Viena kopija ................ .. .......
Savaitei ................ ........... .....
Minėsiu! _____ __ ___ ___ _ ___  7Sc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:' .

Metams ..................   $7.00
Pusei metų .................    8.60
Trims mėnesiams ............ 1.75
Dviem mėnesiam ...........    1.25
Vienam mėnesiui __________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su uisakymu.

iš gilaus įsitikinimo, tai jie el
giasi visai nuosakiai, priimdami 
socialistų idėjas. Neą Kristaus 
mokslas tai senovės socializmo 
mokslas. Kristus buvo toks pat 
kovotojas prieš lobininkų klasę, 
toks pat beturčių užtarėjas, 
toks vargdienų išliuosavimo ir 
ekonomines lygybės skelbėjas, sitenkino tik 
kaip šių dienų socialistai. 

C f 

Tik, žinoma, devyniolika 
šimtmečių atgal sąlygos buvo 
kitokios, negu šiandie, ir vi
suomeniški mokslai tuomet 
vėjo daug žemiaus, negu 
bar. Todėl krikščionybė 
dabartinio socializmo daug 
me skiriasi. Socialistai 
aiškesnę ir gerinus apgalvotą 
teoriją, negu pirmieji krikščio
nys.

Aukščiaus minėtieji krikščio
nys studentai tečiaus irgi ma 
to,, kad dabartine gadynė yra 
kitokia, negu ta, kurioje veikė 
Kristus 
principus stengiasi 
prie šių dienų sąlygų 

Evanstone įvykusioji 
renci; i, beje 
išmano apie Amerikos mokslei
viją tie musų neva pažangių 
laikraščių redaktoriai, kurie sa
ko, kad studentai šiame krašte 
neužsiimą nieku, kaip tiktai 
sportu ir savo lekcijomis. Vie
nas tų musų laikraščių nesenai 
rašė ilgus pamokslus Lietuvos 
moksleivija^ patardamas 
imti pavyzdį iš Amerikos stu- toj jįe SVeikirio jį, kaip jų la- 
dentų, kuKę, girdi, nei į politi- gerj0 apgynėją, šiandie tikrie- 
ką nesikiša,, nei partijomis ne- jį liberalai rado, kad jis gerai 
siinteresuoja, o tik . išmoksta^ tarnauja jų reikalui, ryto) jie 
ką jiems profesoriai paliepia. 1 atidengė jame palinkimą prie

Pasirodo, kad Amerikos mok- Į uitra-revoliucionierių pnncipų 
sleivija moka ir savo protą var- įr nekentė jo, o ultra-rev'oliu- 
tot, ir kartais moka daug ge- cionieriai iš savo pusės, skaity- 
riau, negu kai kurie subren- dami šiandie jį visai savu žmo

gumi, rytoj netikėtai pastebėjo 
tam ar kitam jo išsireiškime 
liberalinius įsitikinimus. Prie 
franeuzų prisidėjo ir vokiečiai: 
esą tuo laiku Paryžiuje vokie
čių emigrantai, dauguma kurių 
buvo amatninkai ir greit jako- 
biečiai, reikalavo per savo va
dus iš Heines, kad šis pasirodąs 
spaudoj revoliucionierium butų 
tokiu ir tikrumoj t. y. broliau- 
tųsi su jaisiais, dalyvautų jųjų 
susirinkimuose ir t. t. gi prie
šingai jie manysią, kad jis yra 
slaptu provokatoriškų agentu 
austrų valdžios ir privers jį 
atsisakyti nuo liaudies tribūno 
vardo! Prie to viso dar prisidė
jo Heinės baimė #kad jį visur 
seka šnipai, nes jis daug revo- 
liucionieriškumo pridavė savo 

i “kelionės vaizdams” ir manė, 
kad užtai negalį jam dovanoti, 
ir bijojo kad by kokią dieną jį 
neareštuotų ir dėlto prieidavo 
prie tokių “priemonių”,«kad jo 
gyvenamas butas tebuvo žino
mas tik dviem, trims drau
gams... Valdžia, tiesa nerimavo, 
ypač austrų asmenyse Mėty 
ternicho ir’ Genco, nežiūrint 
kad Heinės korespondencijos 
dėka cenzūros buvo labai su
švelninamos. Išeit viešai prieš 
Heinę nepatogu ir dėlto prieš 
sau pavojingą asmenį paveikė 
slaptai — bet ne ant korespon- 
cijų autoriaus, o ant to laik
raščio leidėjo Kotto, kurį Gene 
titulavo “maloniu draugu“ ir 
šis ^greitai nustojo talpinęs 
“nuodingus” Heinės laiškus. 
Bet jų autorius pigiai nepasi
davė, šis visas savo korespon
dencijas surinko atskiron kny
geli (“Francijos Reikalai”) įdė
damas čion ir taį, kas laikrašty 
buvo išmesta ir svarbiausia, 
parašė tokią kaičią prakalbą.

Ta diktatoriška Vengrijos valdžia, kurią moraliai ir 
materialiai rėmė Amerikos ir kitų šalių kapitalistai, pasi
rodo, buvo besąžinišku apgavikų šaikos įrankis.

Yra aiškių davinių, kad diktatorius Horthy ne tiktai 
draugavo su tais pinigų falsifikatoriais, bet' ir stovėjo 
labai arti prie jų sąmokslo ir gal net dalyvavo jame. Kaip 
jau minėjome, tarpe suareštuotųjų pinigų dirbėjų randasi 
Budapešto policijos viršininkas Nadossy, kurį diktatorius 
rengėsi paskirti ministerių kabineto pirmininku; ir labai 
artimas diktatoriaus sėbras M. von Magashazy, asmeni
nis jo adjutantas.

Pranešama, be to, kad netikrieji pinigai buvę spausdi
nami valdžios presais, kurie esą dingę iš Kartografijos 
instituto, ir tik dabar policija jų pasigedusi.

energingi tos krypties atstovai, 
j tai jų keliais ir nuėjo nauji vei- 

valdžia, kėjai.
Dabartiniu laiku daugelis iš 

I to, kas buvo rašoma “jaunų 
i vokiečių” i.š cenzūros pusės at
rodo nekaltu, tuo labiau, kad 

I Čia buvo daug utopinio, neaiš- 
jkaus, nerimto, juokaujančio, 
i kaip visados būna laike "tran- 
.kymosi” naujų, toli .gražu ne
prinokusių gyvenime jėgų. Bet 
ne taip manė vokiečių valdžia, 
po to, kaip prieš “Jaunąją Vo
kietiją” išėjo žinomas rašyto
jas Mencelis. Pamažu jo pul- 
.dinėjimai įgavo grynai polici- 
l'nių “dovanų” charakterį: jis 
jKreipė vokiečių valdžios domę į 
ikarą, kurį vedė “jauni vokie
čiai“ su krikščionybe, doru, 
jungtuvėmis; kreipė domę kai
po ant tokios, kuri pražudy
sianti liaudį. Mencelis išvardy
davo net tuos profesorius, ku- 
| rie bendradarbiavo Cuckovo 
^žurnale, palaikė, anot jo, ryšius 
su “nauju nešvariu Maratu”, 
nes “universitetai užlaikomi 
valdžios lėšomis“, o jų profeso
riai eina prieš krikščionybę, do
rą, jungtuves, šeimyną, gėdos 
jausmą, prieš dievą ir nemir- 

| tingumą, vokiečių tautiškumą 
ir tt. ir tt., jis, pagalios, pra
dėjo griežt ant judafobijos**) 
stygos, nors visoj literatūrinėj 
partijoj tebuvo tik du žydai— 
Heinė ir Berne., ir tai koki žy
dai!... Bernė atsakė žvalgybi
ninkui nepasigailineiu straips
niu “Mencelis — francųzų ėdi
kas,” Heinė, skaudžiai jį pažy
mėjo skyriuje “Apie žvalgybi
ninką” (prakalba. “Solono“ an
tros laidos), bet Mencelis savo 
amato nepaliovė, dar ir dėlto, 
kad rado sau panašių draugų.

Pirrhu valdžios žingsniu prieš 
“Jaunąją Vokietiją” buvo byla 
prieš Guckovą, kuri, nerasda
ma apkaltinimų, vistik susku
bo nuteisti kalėjimai! ir mokė
ti pabaudą. Tai 'atsitiko 1833 
metais,\ 10 spalio bundestagas 
nusprendė naują literatūrinę 
mokyklą žuvimui ir prieš jos 
platintojus taikė pačius griež
čiausius įstatymus, taip pat bu* 
vo uždrausta platinti ne tik e-
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Books
“Les Miseres” by Victor Hugo 

To Be Published Soon

The manuseript of “Les 
Miseres*’ a Victor Hugo novel 
vvritten ten years before “I^es 
Miserables“ appeard, has been 
discovered and vvill be published 
in the near future.

The follovving statement was 
made by a representative of the 
American Braille Press for War
and Civiliai! Blind:

“It should be interesting to 
knovv that Victor Hugo's 
literary executor, Gustave 
Simon, the scholar and biblio- 
phile, is štili busy and that 
after years of research he has 
‘Ia's Miseres*, a novel vvritten oi 
‘Ls Miseres’, o novel vvritten by 
Victor Hugo more than ten 
years before the appearance of 
‘Les Miserables’, or inore than 
threeMjųarters of a century ago.

“Except for the lašt tvvo 
chapter, ‘Les Miseres’ vvas 
ready for publication when 
Victor Hugo vvas sent into exi!e, 
vvhich d rovė all thoughts of 
finishing the novel from his 
mind. The manuseript vv'as 
throun aside and not even 
looked at for ten years. Hugo 
then took up the manuseript, 
read it, was dissatisfied and 
decided to re vv rite the vvhole 
story. ‘Les Miserables' vvas the 
result.

“Exile has caused changes in 
Hugo’s mind and it had its 
effect on his story, so that vvhile 
‘Les Miseres’ has the basic 
t heme of ‘Les Miserables’ there 
are essential differences in the 
tvvo vvorks.

“The earlier novel, it is said, 
vvill read likę a nevv book. In 
‘Les Miseres’ there is none of 
vvhat is usually called the love 
interest, and Cosette, one of the 
famous figūros, does not appear. 
In other vvords, ‘Les Miserables’ 
vvas almost an entirely nevv 
story’’.

Diplomas For Home Keaders

A diplomą signed by the 
secretary of the statė vvill be 
given to persona vvho complete 
one of the seven reading courses 
outlined by the American 
Library association

The narnės of the courscs and 
their authors are: “Some Great 
American Books“, by Dalias 
Loie Sharp; “Conflicts in 
American Public Opinion“, by 
VVilliam Allen White and Walter 
E. Myer; “Biology“, by Vernon 
Kellogg; “Ten Pivotal Figūros 
in History*’, by Ambrose VV 
Vernon; “Appreciation of 
Music“, by Daniel Gregory 
Mason; “English Literature“, 
by W. N. C. Carlton; “Sociology 
and Sočiai Problema”, by 
llovvard W. Odum.

Little Things To Knovv About 
Our Poets

Of the tvvelve major American 
poets, the first born vvrtę Bryant 
i u 1791, the bust to die vvas Riley 
in 1916.

The longest lived poets vvere 
Uolines and Whittier vvho died 
at the age of eightydive. Pęe 
died youngest, at the age of 
forty.

VVhittier and Longfellovv vvere 
both born iif 1897.

VVhittier, Lovvell, Miller, 
Riley, Taylor, VVhitman and Poe 
vvere newspaper inen.

Duriug that day the sun 
shone and disappeared again 
about fifty seven times. lt vvas 
sultry, oppressive, dovvnheart- 
ening vveather; the kind of 
vveather vve say is “good for 
the dogs.“ Oh, vvell, you knovv 
vvhat is meant, it vvas the kind 
of vveather that you vvould likę 
to sleep tvventy five hours a day 
and štili feel that your mother 
vvoke you u p a little too early. 
At intervals betvveen sun shine 
and shadows the rain fell — a 
fevv drops every ten minutes. 
This vvas more than our brovvn 
dog “Murza“ could stand, for at 
alx)iit ten to four in the after- 
non he began to yelp and howl 
as though he had lošt all thac 
was dear to him. And vvhat 
vvas mOre, he sniffed the ai r, 
pointing his nose to the south, 
and began to hovvl and cry as 
mournfully as a child that can- 
not find its bottle and nipple.

Although 1 am not at all 
superstitious, never the less 
cold shiver began to run up 
:1 dovvn my spine. Būt think 

of the people vvho had even the 
slightest trace of ,superstition 
in them! I bet the blood froge 
in their veins vvhen they heard 
and savv that dog go through 
those mysterious exercises.

Yet, it aid not davvn upon us 
that there might be some myste
rious formation in nature 
developing in our neighborhood 
until my sister, vvhite as a sheet 
vvith ųuivering lips, trembling 
hands, and her permanently 
vvaved hair as straight as sleel 
knitting needles standing on 
end on her head, rushed into 
the front room vvhere my uncle, 
mother and dad sat. She stood 
dumbfounded for ten minutes 
before she could say something 
or movė.

“Oh! Mamma vvhat shall vve 
do?” she broke out crying and 
ran and hid her head in mothers 
lap. >

M v dad had seen her come in 
and novv jumped from his chair 
in ghastly haste, ran to her and 
tricd to make her look up, at the 
šame time he asked her, “What 
has happened, pray tell me 
vvhat has happened ?” - He vvas 
pale irom anxicty, he vvantcd to 
knovv vvhat ailed her. At lašt 
she turned to him and pointed 
over his shoulder to the vvindovv 
in the front door. My dad 
turned very slovvly to the point
ed direction as though he vvere 
afraid of the consequences.

“OhP^God! A cyčlone!“ tie 
cried in a strange uncanny 
voice. He savv something — 
one glance vv^s enough to tėti 
the story to a person that has 
seen .one of tliesO terrors do 
their work.

At this moment my brother 
ran in as vvliite as atabaster 
and yelled in a vvild frightened 
tone,

“For Gods sake, leave the 
house, a cyclone, CYCLONE, A 
TORNADO IS COMING!“ The 
lašt he yelled at the top of his

The Black Gene
In November, nineteen hund- 

red and twenty four a storm of 
the natų re of a tornado, by 
chance or luck passed within 
three-(|uarters of a mile of my 
home in Thorp, Wisconsin. Of 
course it passed others at quit'e 
a bit eloser range, būt I am now 
speaking of our own home for 
at that very moment it was the 
most important place to me i n 
the whole great round world 
becatise my mother, dad, broth- 
er, and sister vvere there, ones 
dear to me.

voice and then disappeared.
We cleared out of the house 

head over heals and looked 
through the gaps in the pine 
tree wind break at the Southern 
horizon to observe the develop- 
ment of the “eone.“ Every 
minute — every second — it 
kept coming straight for us — 
headed north — a largo black 
eloud spreading in every direc- 
tion liko a huge water lily leaf 
vvith a black narrowing funnei 
reaching the ground and drag- 
ging as though too long to hang 
vertically—one hideous sight.

The sound began to reach our 
ears, at first a distant moaning,
likę that of a gale passing the 
tree tops, then a distant rumble 
as that of rolling thunder. A 
cold vvest vvind began to blow, 
the sky became over cast by 
dark scudding clouds and the 
top of the eone appeared to be 
full of black birds — likę ravens 
flying in and out.

With every puff the vvind 
grevv colder and stronger, at 
lašt a gale vvas blovving, and the 
eone kept coming on and coming 
straight for us. Wh-u-u! 1 
turned and savv my brother 
running for dear life into a 
meadovv on the other side oLthe 
river. He had an idea, he vvas 
going to lay flat in the tall grass 
and grab it vvith his hands so 
that the vvind might not have 
a chance, a grand idea būt not 
so good if you knevv vvhat hap
pened.

The eone kept on svveeping 
tovvard us. The sound novv vvas 
likę ten thousand thunders peal- 
ing and striking at the šame 
time — ah —.more than that. 
I can’t find vvords to e.vpress it
— it vvas louder and more hor- 
rible than anything I can 
imagine e.xcept perhaps of helis 
f i re būt I am sceptical even on 
that point. I think, that sound 
and sight vvould have belitted 
even the povvers of satan.

We vvere more tense than red 
hot glass throvvn into ice cold 
vvater. We had stopped to 
think, vve vvere ready to die 
vvhen the eone began to go cast
— it took a sharp turu to the 
left ithd vvas flying at express 
train speed cast vvith the tip if 
the funnel dragging along the 
ground likę an anchor along the 
bottorn of the sea.

The vvind blevv right and left 
in f its. The ai r grevv vvintery 
cold; and the rain came dovvn 
in torrents. Ah! the birds, the 
ravens that vve had seen vvere 
perhaps houses, covvs, horses, 
etc.; and among the ręst a fevv 
human beings vvere probably 
vvhirling in that vvild array. We 
could clearly see that the eone 
and eloud vvas one mass of 
vvhirling matter picked up from 
the earth and being sucked up 
into the clouds. The top of the 
eone could not k'eep pace vvith 
the eone itself and spread 
therefore over the entire sky 
obseuring the sun to sueh an 
extent that it vvas almost piteh 
dark. The sound hact uo more 
effect on us for it had deafęned 
us and deafened our other 
stmses. We vvere limp and un- 
nerved by the long dravvn 
anxiety — vve stood there vvet 
as drovvned rats looking at one 
another and thanking God that 
vve vvere not demolished.

The eone passed būt the 
vvintery gale continued tu blovv 
all night long*. Thc^ next day 
instead of being bright and 
siinny, it vvas cold, dark anie 
dreary vvith mud to the knees 
and watcr to the vvaist every- 
vvhet’c.

The sight scers", eager for 

something new came in cars by 
the thousands the very next 
day to take a look at what was 
left of the rich farm country. 
In bne way the sight seers were 
a great nuisance, for they with 
their cars mada the very bad 
and nupassible roads almost 
beyond repair, būt in other way^ 
they were a souiccof profit for
they got stuck every ten feet 
and paid dearly each time fpr 
the time and trouble to puiT 
them out of the mud hole.

J. V. Kurtinaitis.

Heart Thrills
Meni Do you knovv that your 

heart can easily be thriiled? 
Yics, it certainly does not take 
much time to make your heart 
vibrate at an enormous speed. 
This was proved by a psycho- 
logical experiment, the purpose 
of which was to show the rela- 
tion betvveen the mental and 
physical activities of the organ- 
ism.

The heart beats vvere felt and 
by intricate electrical devices 
the inereasing or decreasing 
speed vvas registered by a 
shadovv of a microscopic string 
vvhich moved to certain sides in 
accordance vvith the heart 
beats.. Novv the young man 
vvhose heart vvas tested, vvas 
blind-folded and did not knovv 
vvhat he vvas to undergo. Then, 
first of all, he vvas tickled on the 
neck and it vvas registered that 
his heart beat faster. After this 
he vvas slapped in the face and 
his heart began to beat rapidly. 
Next, he vvas frightened by a 
loud noise and his heart re- 
sponded vvith an inereased beat- 
ing.

Finally, vvith no idea of the 
consequence> some one įurnished 
an appropriate stimulus that 
made the heart beat at a 
surprisingly lašt rate. Indeed, 
veiy surprised vvere vve all vvhen 
the heart vvas so greatly 
thriiled at the mųre mention of 
the vvdrd “kiss“, vvhich vvas the 
stimulus.

So there, isn’t it true, young 
men, that your hearts are easily 
thriiled vvhen a little vvord likę 
“kiss“ excites thern’-

One Sister.

Weeping Heroes 
Yea! modern heroes, do you 

vveep? If the giri vvho vvas truly 
yours, vvas to be taken avvay 
from you, vvould you šit dovvn 
“by your tent and sulk” and 
vveep? Hovvever, this voty thing 
in this šame situation, vvas done 
by a famous great hero of olden 
days, by Achilles, the Greek 
diero of Homer’š “Illiad“.

Likevvise, many other heroes 
of yoi e are knovvn to have vvept. 
When leaving his father-land 
to found a nevv nation, Aeneas, 
the Roman hero of VirgU’s 
“Aeneid”, wept. The renovvned 
Greek hero vvho succeeded in 
getting the “Golden Fleece’’l 
Jason, alko vvept. Among great 
splendor, music, gleaming arms, 
and the sound of oars on the 
sea, as his shlp sped avvay from 
his native land, “Jason in tears 
held his eyes avvay from the 
father-land“. ’

Then, Odysseus sat on the 
shore “and his eyes vvere never 
dry of tears, and his svveet life 
vvas ebbing avvay as he ipourned 
for his own return. In the day- 
time he vvould šit on the beach 
straining his soul vvith tears and 
groans and grięfs, and through 
his tears he vvould look vvistfully 
avvay over the unharvested 
deep. Thus did the “vvily“ 
Odysseus do. He, the glorious 
hero of Homer’s “Odyssey’’, 
ttyus vvhen hp vvas left alone 
vvith neitliep companions ; nor 
ships after his men had 
offended “the gods“ by slaying 
the cattle of the Sun.

All of these — Aclplies, 
Aeneas, Jason, Odysseus —vvere 
truly great respected heroes in

olden times. Even if you would 
not think so novvdaysJ

The Other Sister.

By Wm. Mack Jr.

Our next mceting vvill be held 
Sunday January 10,1926 at 1:30 
P. M. SHARP, at McKinley Park 
Hali, 39th and Western Avė. 
Sharpen your skates and bring 
’em along. We’ll go skating 
after the meeting. Prof. Bingo 
to gi ve an exibition. Don’t for- 
get the liniment!

The above annoucement is 
made especially from Miss 11. 
“Sunny” Rogers, Miss A. 
Grushas, Mr. G. Waranius and 
Mr. Azukas vvho vvish to oecome 
“one of us“

♦ ♦ ♦

A HINT TO THE 
CAND1DATES

Come early and avoid the 
rush. The candidates vvill have 
box seats, if they bring their 
ovvn >oxes. \ We reserve the 
space.

At this meeting vve’re booked 
to hold an eleetion of officers. 
Do your nomination thinking 
novv.

Lets find out vvho got a nevv 
pen from Santa Claus and elect 
that party secretary ,.

♦ ♦ ♦
No doubt many vvill claim 

they received/ a nevv vvallct. 
That’s’nice būt did anyone get 
a safe? We need a reliable treia- 
surer as the dance receipts vvill 
be rather high.'

♦ ♦ ♦
A t this meeting vve elect nevv 

officers. At the February 
meeting vve install the nevv ones 
and execute the old ones.

♦ ♦ +
“Joe“ J. vvas down-town to 

see Santa Claus būt she didn’t 
knovv he had so many brofhers. 
Lets “piteh in“ and buy Santa 
a shave next Xmas?

♦ ♦ ♦
No girs, Al. K. does NOT 

patronize Catherine’s beauty 
parlor. He claims its a natūrai 
vvave.

♦
We don’t doubt your vvord 

AL, būt vve vvould likę to see 
you vvhen the gas freezes.

♦ ♦ ♦
Call a doctor quick! No, no 

ones siek, būt tell Dr. White 
vve’re i n existance.

* '* ¥
My Xmas pencil don’t work 

any more! I quit.
* * *

STUDENT HOP. >
Don’t foiget to attend the 

Student Dance, given by the 
Lithuanian Students Associa
tion of America, January 23, 
1926 at Auburn Park Masonic 
Hali. Tickets obtainable from 
any member or at Naujienos 
Office. Mūsic by Chapman.

WARSAWSKY’O
Savaitiniai Specialai /W;

Visa eile su (Jharleston arba Dixie raišteliais, patentuotos z/ /Ui L
skuros, naujai šviesiai rudi arba gun metai, military arba že- 
momis kulnimis, pilnos skuros, kiekviena pora garantuota, mio.
ros 2’Xč iki 8, verti $5, CO CE
specialiai po d) C .O 3

Musų sausio mėnesio išvalymo išpardavimas dabar eina
kiekviena pora črverykų ir šliperių dėl motenj ir vaikų pažy- \
mėta aiškiais numeriais musų languose, nupiginta nuo 20% M 
iki 40% kainos.

Pasinaudokit proga šio pirmo paskelbimo, pilnas pasirin- 
kiinas, kas ateis pirmesnis gaus gerą pasirinkimų. Musų žino
mi Bostonian čeverykai dėl vyrų, ir musų ekstra dideles mie
los čevorykai dėl moterų, visi nupigintomis kainomis šiame iš
pardavime. Vaikų, mergaičių ir kūdikių čcverykai ir šliperiai

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOP 5i‘"« 1341 So. Halsted St.. kamn»« Ublrt X°RE
Betų kt.
vl8» diena

Krautuve atdara kožnų vak

Time
Time goes and comes, būt 

where it goes and vvhence it 
comes no one kijovvs. Some 
scientists tell us that the vvorld 
is about 1,600,000,000 years old. 
Būt vvhat about time? Can any
one tell us vvhen time started? 
Life vvill probably cease at some 
time. Būt vvill time ever cease? 
Time is likę a circle—vve don’t 
knovv the begining nor the end. 
Mankind dividesthis unbroken 
circle into years, months, vveeks, 
days, hours, minutes and 
seconds.

For about one-third of the 
human race this is the year 
1926. For the Mohamedans, 
begining on July 16, 1926 it vvill 
be the year 1305. On September 
8, 1926, the year 5687 vvill com- 
mence for the Jew. Their first 
year began 3760 years before 
the birth of Christ, vvhich they 
believe vvas the year of crea- 
tion.

HOLIDAY HOWLS

Christmas is over and we’ve 
lęarned a lessom Lindbloom 
vveekly says, “Do your ghopping 
early. We have 355 days left“.

We have a lot of brave bdys 
in 4>ur club. Honest. You 
should see some of the “giri 
friends“ Xmas ties they’re 
vvearing. It aure takes courage 
and nerve to vvear ’em.

I ► *

And you should “thee“ my 
nevv “thoęks“.

Būt, vvhat ever you do _
DON’T FORGET THE STUD 
ENT DANCE!!

Vlad. J. in Chem.

Dangos Motinos Liudytas

vienu U Ji. y r* tik
lludij.n .pi. lifik.mU8 davinius Xu’‘UnČlanU* Pr.n.iimw, 
nuo vidurių Uikietžjimo> vidudu d na?d°iant B.mbino 
(diarrhoea). ų bėglio, viduri.vimo

Bambino pavyzdi. |r Dr. R, . , .
tinoms bus pasiųsta dyk^i t ’ter,° Knyga Mo-
pareikalaus. Bambino parsiduod. J'"”"’ ka»
po 35c bonka, arba galima rauti Vaistinf8e

t ratorijos. B,utl Ue»i«i U labo-

F. AD. RICHTER & Co
& South Sth SU, Brookly„ N ;

įme

“The inert gases in the air 
are: Xeon, krypton, argon, neoii, 
Mndso—on“.

Au novv you govvan!

Novv that the Nevv Year is 
here we’r? all starting to make 
resolutions to be broken as soon 
as possible. .

A good one to make and keep 
is to take in the Students’ 
Dance. Get your tickets from 
the members.

We don’t care if you break it 
after January'23.

KUOMET KRUPAS
UŽEINA NAKTĮ I

, tjjpps parpimas gerklės j ūsų 
kucmtio vidurnakty gali būt pirmas 
ženklas krupo. Jis ateina labai 
greitai ir veikia sparčiai — atidė- 
Hojimas yra pavojingas. Viena ma- 
-a doza Dr./Drake Glesco prašali
na krupą i 15 minučių — be vč- 
nnmo. Rekomenduojamas daktarų 
♦f..aI?rLek°riu? 50c. butelis — vertas >f.>o vai. ryto.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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Virš 160,000 taupytno 
depozitinių, įskaitant di
delį skaitlių
' LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą *i<>« 
Banko*.

Henricho Heine’s 
Gyvenimas

(Tęsinys iš 4-to pusi.)

Saugumas dėl Taupymo 
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, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Trsylor, Prezidentas.

Randasi ant 
žemutinio f I o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

PASIRYŽIMAS

BANK

Padarykite pasiryžimą pradžioje me
tų, kad padarytumėt daugiau progre
so 1926 metais, negu, kad jus pada. 
rėt ką tik praėjusiais metais — žen
giant prie progreso privalote taupy
ti — nuolat taupyti — tas yra bū
tina. Žmogus, kuris turi taupymo są. 
skaitą, gali pasinaudoti proga kuo
met ji pasitaiko ir būti užsitikrinęs 
ateičiai.
Mes tikime, kad ji.’s surasite šią 
draugiška banką malonia dėl vedimo 
savo biznio. Daleiskite patarnauti 
jums per visus 1926 metus. Paleis
kite pagelbėti padaryti pasekmin- 
ginusius dėl jūsų naujus metus. 1

The STOCK VAROS 
TRUST & SAVINOS

4150 South Halsted St

mokėjęs metinę subsidiją. Jos 
atgavimui jis griebėsi visokių 
priemonių, kol pagaliau dėdė 
Šąlamomis Meine vėl nepradėjo 
jam mokėti metinę subsidiją, 
prie kurios, giminiečiui vedus 
(1841 m.), jis dar pridėjo me
tams 800 frankų, taip pat įsa
kė, kad llenrichui mirus pusė 
tos pensijos butų mokama jo 
žmonai. Beveik tuo pat laiku, 
už teisę Kampe’i per 12-ką me
tų naudoti.-, visomis. jo veikulų 
teisėmis, jis gailiui nuo Kam; 

pės 20,000 frankų. Bet to toli 
gražu neužteko ir jis iš frahcu- 
zų valdžios fondo, skirto imi
grantų politinių tremtiniu 
šelpimui, kasmetinę sumą 4,800 
frankų (tuo jis naudojosi nuo 
1838 lj48 metų) ir dėl to tai 
jis sušvelnino ir toną išsireiški
mų apie valdžią, kas davė jo 
priešams progos skelbimui, kad 
Meine parsidavęs valdžiai. Prie 
to prisidėjo ir /sveikatos suiri
mas.
jis rašė, kad 
kasdien vis 
netrukus dar atsinaujino 
akių 
moj.

1837 m. liepos mėnesyj 
“kairioji ranka 

labiau džiūsta,” 
sena

liga‘daug smarkesnei for-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.DideliBargenai

Matilda — taip Ją va- 
buvo nelegalė duk-

Pirmiausiai
KUOMET jus galvojate apie įvestavimą 
savo pinigų, tikrai pagalvokite apie vienų 
dalykų — kad jus atgausite atgal visus sa
vo pinigus.
Pasakos apie didelius nuošimčius skamba 
gerai, bet svarbiausias dalykas atsiminti

už penkių rpetų nuo dabar?
Per metų eilės šis bankas yra pardavęs 6% 
Morgičius ir Bonus ir nei vienam nereikė
jo laukti nei dienos dėl išmokėjimo nuošim
čių arba sumos. Šis veikiantis rekordas yra 
daug vertesnis negu tūkstančiai pažadė
jimų. N

Nei vienas nesigailėjo pirkdamas
Depositors morgičius arba bonus

DEPOSITORS STATĘ BANK
' cAshland dvcnuF^&lk

at 47th Street
Federal 

—kRcsetye System

BALTOS APRON DRESES
Del visokių darbu. Baltos Leghom ir Fruit Loom—

Namų šeimininkėms ir profesijos moterims kurioms reikia vieno, 
dų dresių. Jus galite pasirinkti iš daugelio modelių, nei viena ne
bus apsivylusi. Nurses, auklės, veiterkos, šeimininkės, manieur- 
ist’ės ir t. t. neturi praleisti šios puikios progos. Tomis pigiomis 
kabiomis galite prisipirkti daugiau, 
didelės ir ekstra mieros. Kiekviena

čia yra visi styliai, vidutinės, 
dresė gražiai suvyniota.

PNEUMONIA
Ji atsirado iš slogų, jis yfsai nie. 

ko apie tai nepaisė. — Atsiminkit — 
Gydytojai rekomendavo karftta 

Bulgarių,. *<>I>M arbatą <lel praftalini- 
mo greitai slogi!-

Bulgarian Žolių arbata prašalina 
Reumatizmą, Užkietiejimą, Kepenų, 
Inkstų ir Skilvio Įrubelius ir pagelb
sti padaryti turtingą, stiprų krau
ją.

Reikalaukite savo aptiekoje tikros 
Bulgaridn Žolių Arbatos rauduo. 
nuošė ir žaliuose bakseliuose su ma
no vardu ant jų: 35c, 75c ir $1.25.

Pastaba: Didelės šeimynos turėtų 
turėti mano didelį 5 mėnesiams pa
kelį. Atsiųskite man $1.25 ir afi at- - 
siųsiu jums tuojau jas. Adresuokite 
man: H. H. Von Schlick, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

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 i* 
Englewood 4760

f

SIEDINĘS VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtisl 
šios vanos ir pirtis prašalina

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai (F 4 
nakvinei ...................... I ■ I v

penkiolikos metų 
ūkininkus, vėliau 

tetą,

Tvirtas Įsitikinimas i

r’^JPE-RU-NA
A.-. Lili Mri. Albe r t Huet. 1M Prnenrct St.. So.Mr«. Albert Huet, 109 Proepect St., So. 

Mancheeter, Conn., ieitikinuei. kad išgelbė
jo jos sveikatą, rato:

“Ai turėjau skilvio katarą, iarnu ir ke
penų. Ai vis turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir iiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Ai 
kasdien patariu savo draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo“.

Pe-ru-na yra paremta laidymai* dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimti* metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tab lėtai arba skystimas.

samus “Naujosios Vokietijos” 
nariu veikalus, bet ir busian
čius! ileinė dėl savo veikalu 
buvo davęs prašymą bundesta- 
gui, bet be pasekmių. Jau 1832 
motais buvo nuimta užd r*i vid i- 
mus nuo poeto kuriniu, gi da

bar valdžia nuėjo taip toli, kad 
net grasino laikraščio “Revue 
dės deux Mondes” redakcijai, 
neįsileisti jos laikraštį, jei ji ir 

.toliau talpins lleincs straips- 
'nius. Labiausia buvo nusista
tyta prieš Heinę dėlto, kad šį 
ir taip puolu visi: puolė n? tik 
M.encelis, bet ir buvęs jo drau
gas Ž. B. Busso, kurs rašė 
laikraščiuose,, jog, girdi, Meine 
savo raštų nešvarumu peršoko 

Inet Volterį (!?). Tas viskas 
Į ir dar nepasiliaują vokiečių 
imigrantų užsipuldinėjimai vei
kė labai blogai į Heinę ir jį 
draugai gundė važiuot kur nors 
kitur, bet poetas atsisakė, nes 
'tuokart jis Paryžiuje jau buvo 
i “savuoju”. Buvo “savu” viso- 
ise tose srityse, kas lietčjKera 
turą, dailę, bendrai inteugt ci- 
ją; jo artimiausi pažįntr.mi ir 
draugai - Diuma, Gotjo, Alf, 

iVinji, ž. Sand, Minje, Tjerri, 
,Tjer,-Beranžė, šopen, Meierber, 
'Berlioz, List; atvykę Paryžiun 
kitų tautų žymus žmonės irgi 
su juo užmezga artimus ryšius, 

i ir jo paties žodžiais betariant. 
Jo vardas tuo laiku -— “vardas 
'europinis”.

Tuo laiku poetas apsivedė su 
(Eugenija (Matilda) Miya, išsyk 
sugyveno paprastai, o 1841 m. 
visai apsivedė. Kada pasipažjs- 
ti su ta istorija, tai nenoroms 
prisimena daugelis panašių fak- 
'tų. ilgą ir pavalinį sugyvenimą 
■ žmogaus, gana inteligentiško, 
su motere stovinčia nesulygina
mai žemiau apsišvietime ir ap- 
sėjime. 
dindavo
te turtingo tėvo, pamestojo iš 
augusi ligi 
sodžiuje pi 
persikėlusi Paryžiun pas 
kur ir sutiko ją poetas. Tai bu
vo moteris visai nęapsiŠvietu- 
si, vos ‘mokanti rašyti, ant tiek 
svetima aukštesniam proto 
darbui, kad beveik nei viena ei
lutė iš jos vyro raštų nebuvo 
jos perskaityta, nors, tai buvo 
vertimas, arba tiesiog parašy
ta, franeuzų kalboj, “žmonės 
kalba — kartą ji išsitarė — 
kad Henri protingas žmogus ir 
parašė daug įstabių knygų, aš 
gi to visko nepastebėjau ir tu
riu tikėt kalboms”. Nors Mei
ne ir stengėsi ją pramokyti pa
siuntęs dviem mėnesiams mer
gaičių pansione, bet iš to nieko 
neišėjo, šiaip buvo labai atsi
davusi mylimam žmogui, gera 
ir minkštaširdė nepikta su
sikirtimo valandomis, dėl ko 
Meine ją vadino “savo naminiu 
Vezuvijų”, be to linksma t. y. 
tokio budo, kurs labiausia tiko 
poetui. Pridėjus prie to jos 
grožį ir graciją bus supranta- 

'ma, kodėl Heinę patraukė 
22-jų metų mergina, 
visų tų pažymių ir 
delio žmonos poetui 
mo, galima skaityti 
pergyventas valandas 
mingai, bet kad laike 

' dų žmona būt 
| nors didesnę poetui, kaipo ku- 
’rėjui, įtaką, turime, sulig tam 
(tikrų davinių, griežtai nuneig
ti, nors kiti biografai sako prie
šingai. . . ‘

Materialiai reikalai jį ir pa
saulio sostinėj tebevargino. Tas 
paėjo netik nuo jo bet ir nuo 
žmonos nemokėjimo sutvarkyt 
savo išlaidas, nors kasmet pa
jamos siekė apie 7000 frankų 
(4,000 subsidija nuo dėdės 
ir 3,000 frankų už literatinius 
darbus), bet netrukus poetas 
spėjo prasiskolinti apie 20,000 
frankų. Dalinai be nemokėjimo 
vesti finansinius reikalus, dar 
prie to buvo prisidėjęs pasko
lintų draugų pinigų negavimas 
ir metimasis į nevykusias ban
kines operacijas. Dalykas dar 
pablogėjo, kaip dėl ko tai susi-* 
pykus su dėde šis nustojo jam

Del 
di- 

atsidavi- 
jų namie 

gan lai
tų valan-

turėjus kokią

VYRŲ BALTI

$1.45
36

3

Larkin Krautuvė — Pirmas Augštas

dvi- 
dre- 

i a m a s 
pasiūtos

uniform ir 
dresės, pa-

Tie slip-on mode
liai be kalniečių, % 
colio ilgumo ranko
vės, viena kišenė ir 
diržas, su plačiu at- 
lenkimu, 
po

Baltos
Hoover
siūtos iš balto Leg. 
horn ir Fruit of 
the Loom materio
lo. Turi atverčia
mus kalniečius ir 
pusę rankovių, su 
dviem kišenėm, pla-

S 1.58lenktos

Kitas modelis 
gubo dėvėjimo 
šių, išye r c i s 
frontas ir 
iš geros rųšies mu
slino, Hoover sty_ 
liaus, su kalniečiais 
ir didelėmis kišenė
mis, laike šio išpar- 
davimo ' « 1 ĖO 
kaina

OVERALL’A!
JUMPF.RIAI
kiekvienas

Pasiūti iš gero stiprio bal
to materiolo, mieros 
iki 50

Larkin Krautuvė -- Antras Augštas

VYRŲ BROADCLOTH MARŠKINIAI UŽ $1
Ką tik gavome didelį siuntinį tų marškinių — toks dalykas 
kaip šis padaro sensaciją už tokias kainas. Žmonės nematė per 
metų eiles. Visos grynai baltos. Minkštais iankogaliais, kiek

vieni marškiniai pilnos mieros 
ir visokių mierų pasirinkimui. Larkin Krautuvė

Pirmas Augštas

Vyry 
Union 
Siutai

“Regatta” atle
tiško styliaus, 72 
x80 nepermerkia
mų arba drižuo- 
to materiolo, mie 
ros 36 iki C? 4 
46, po '

Larkin Krautuvė — Pirmas Augštas

Štai Broadcloth marškiniai 
arba bliuskos 

dėl vaiku

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

Tel. Boulevard 4552 >

i

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St., Chicago
• Phone C’anal 2591

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb Chicar®. III.

1

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

k r

Ir daugelį jų galite gauti už 87c — pa- 
• prastai jie kainuoja beveik dvigubai. Pri. 

segami kaimeliai, visų mierų R 7 f*
iki 16 metų, kiekvienas O I U

Larkin Krautuvė — Antras Augštas

ThtLarkmSfore
S u cc e s s o r to į-. (įį^enįiūtnci V įfy

South Ashland Avė. at 47th Street
Išpardavimas Petnyčioj ir Subatoj

Pasitarkite Su 
Specialistu

Jus esateAr 
sergantys kurį 
liga suardo svei
katą? Kad ser
gate ir buvote 
prie visokių gy
dytojų, kurie 
nedavė nei jo
kių rezultatų, 
tai yra kad jie 
visai nežino jū
sų tikrą ligą. 
Ateikite pas 
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes galime peržiū
rėt jus be sunkumo.

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

siškai Veltui
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas — 
kraujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t.

Mes tyrime naujausius serums 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PfeOPLE’S 
HEALTH

DR. GILL
40 North 

Kampas

INSTITUTE
Specialistas

Wells Street 
Washington

Valandos: Panedčlyj, Ketverge ir 
Petnyčioj nuo 9 ryto iki 6 valandą 
vak. Utarhinke ir Seredoms nuo 
9 'ryto iki 8 vai. vak. Nedaliom 
ir šventoms dienom nuo 10 iki 1



Penktadienis, Sausis 8, 1323 NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos žinios
Žalimienė galbūt 
bus paliuosuota

POŽĖLOS-SARPALIAUS RIS-
TYNĖSE DALYVAUS

ŠVEDŲ ČEMPIONAS

^VLADISLOVAS GALDIKAS
Musų mylimas sūnelis ir bro

lis užmuštas traukiniu Sausio 
6 dieną, 8:45 valandą ryte, 
1926 m., sulaukęs 12 metų am
žiaus; gimęs W. Pullman, III., 
Lapkričio 1, 1913, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius motiną 
Marijoną, po tėvais Soblinskai- 
tė ir potėvi Kazimierą Biliešų, 
tris seseris: Marijoną 10 metų, 
Stanislovą 4 metų, Kazimerą 1 
metų ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 1435 
St., W. Pullman, III.

laidotuvės įvyks
Sausio 9 dieną, 8:00 vai. .ryte 
iš namų į švento Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlibnio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi- 

draugai ir 
nuoširdžiai 

laidotuvėse.

W. 120th

Subatoj,

nes. Visi giminės, 
pažįstami esate 
kviečiami dalyvauti

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys

laidotuvėse patarnauja gra- 
bornis Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

ir Giminės.

JONAS* BAGVILAS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 48 metų amžiaus Sausio 
mėn., 6 dieną, 1920, 5:30 valan
dą ryte. Paėjo iš Užpolių kai
mo, Vaiguvos valsčiaus. Ame
rikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolius Kazimierą ir Vincentą, 
2 pusseseris Stefaniją ir Kazi- 
merą ir sūnėnas Povilas Ame
rikoj. o Lietuvoj 3 broliui: 
Franciškus, Juozapas ir Igna
cas ir 2 seseris: Veroniką ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotas 
randasi 1930 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 9 d., 8:30 valandą ryte 
iš namu 1930 So. Union Avė. į 
Apveizdos Dievo Bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Broliai Kazimieras 
ir Vincentus

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Ad. Butkus.

Rernice žalimienė,, kuri buvo 
kaltinama, kad ji keletą kartų 
įdavusi savo vyrui Domininkui 
žalimui aršeniko iki jį gabaus 
numarino iapkr. 24, 1924, gal
būt bus paliuosuota iš kalėji
mo ir nuo visiškos 
bės, kaip tas atsitiko ir su gar
siuoju spešelninku Bischoffu, 
kuris tapo paliuosuotas augš- 
čiausiojo teismo delei stokos 

•įrodymų.
Bernice žalimienė irgi tapo 

nuteista ilgiems metams kalėji
mam bet ji apeliavo į augš- 
čiausį„ valstijos teismą kuri 
nusprendę, kad nėra užtektinai 
įic .-irų jos nute imtu ir įsu
kė išnaujo jos bylą nagrinėti.

žalimienęjs naujas bylos na
grinėjimas turėjo įvykti dabar 
prieš teisėją Lynch (ją nuteisė 

(kalėjiman teisėjas Brothers)v
bet prokuroras paprašė bylos 
nagrinėjimą atidėti, kad galė
jus paieškoti naujų įrodymų 
prieš Žalimienę, jei senųjų įro
dymų neužtenka jos nuteisimui. 
Bylos nagrinėjimas tapo atidė
tas iki saifsio 15 d., bet mano
ma, kad tą dieną prokuroras 

'panaikins bylą, neradęs naujų 
įrodymų-, ir žalimienė bus 
iiuosuota iš kalėjimo.

iš kalėj i- 
atsakom’y-

pa

Devyni žmones 
sužeisti

Mažiausia devyni žmonės, 
važiavę Kedzie gatvekariu, li
ko sužeisti, gatvekariui prie 32 
gatvės užgavus automobilių. 
Automobilius bandė lenkti gat- 
vekarį, bet pamatęs siaurą pa
tiltę bandė užvažiuoti ant gal- 
\ekario bėgių, tuo laiku gatve- 
karis ir užgavo jį. Automobi
lius atmuštas į patiltės stulpus, 
užsidegė ir degantis gąsdinąs 
apdegino kelis žmones. Pats 
automobilistas, Edward Vitous, 
19 m., irgi gal mirtinai tapo 
sužeistas, šeši gatvekario pasa- 
žieriai irgi tapo nugabenti li
goninėn,, tų tarpe Anton Wil- 
kes, 2858 Lexington Avė.

Sausio 19 d. bus didžiausios 
lietuvių ristynes. Jos turės nu
lemti kaip Požėlos, taip ir Sar- 
paliaus likimą, būtent, parodys 
kuris jųdviejų yra geresnis ris- 
tikas. Bet ir kifbs poros bus 
labai svarbios. Pavyzdžiui, 
John Freberg, švedų čempionas, 
risis su Baumanu!

First Regiment Armory (16 
ir Michigan Avė.) yra labai 
patogi vieta ristynėms: “stei- 
čius” iš visur kuopuikiausia 
matosi. X.

lonios klausytis, su kompozito
riaus labai mėgiamais perėji
mais nuo forte į pianissimo, 
kas duoda gražų įvairumą pa- 

' prastai vienbalsėrrų gana mono- 
toningom, be variacijų, liau
dies dainom.

Koncertas buvo neilgas, bet 
kaip sakiau, geras ir‘smagus. 
Bet publikos, muzikos mylė
tojų, buvo mažoka, gal tik virš 
šimto. Gaila, nes Jokių gerų, 
taip rūpestingai prirengtų, jau
kių koncertų būna mažai.

—Viešintiškis.

J. Vaičkus rekorduose

w 7 eatras-
W Muzika

Vaičkaus Dramos 
i Teatras'

Kad per savaitę žmonės dir
bdami ilgas valandas suvargsta 
fiziškai ir protiškai, tai, be 
abejonės, jie nori sekmadieniais 
pailsėti ir paįvairinti savo gy
venimą. Prisimindamas musų 
tėvynę Lietuvą, Teatras duoda 
daug veikalų iš Lietuvos gyve
nimo, o taipgi linksmaus turi
nio komedijų.

Kainų žemumas duoda gali
mybės kiekvienam še.n yi ( 5 :• 
vui atsivesti į Teatrą žmoną ir 
vaikus, nes yra 
už 35c. O už 50 
net rezervuotos.

Sausio 10 d.
liuli House Teatre 
Ilalsted St.) dviejų 
komedija “Vėlnias ne boba 
vieno veiksmo komedija “Neat- 
mezgamas mazgas’’. Pradžia 
vai.

gerų sėdynių 
centų gaunama 
vietos, 
bus statoma 

(800/So. 
veiksmu 

ir

vakaro. —y.

Geras koncertas
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo

Victor kompanija vėl pakvie
tė artistą' J. Vaičkų pagaminti 
visą krūvą naujų rekordų. Tą 
pakvietimą p. Vaičkus priėmė 
ir ketina neužilgo išvykti j 
Philadelphią, kur yra Victor 
kompanijos studija. Jis įdainuo
siąs daug komiškų liaudies dai
nų, pasakysiąs keletą juokingų 
monologų, viso padarysiąs gal 
apie 20 rekordų, bet nemažiau 
12-kos.

J. Vaičkus jau pirmiau yra 
pagaminęs keletą rekordų. Jie 
tiek greitai išsibaigė ir tokis 
yra jų reikalavimas, kad kom
panija pakvietė kuogrėičiausia 
parūpinti dar daugiau rekordų., 
J. Vaičkus prižada dabar dar * 
geresnių rekordų parūpinti, nes 
bus' geriau prisirengęs ir dau
giau patyrimo turės. Mat pir
muosius teko gaminti Vos spė
jus atvažiuoti iš Lietuvos, be 
jokio prisirengimo ir be paty
rimo kaip į rekordus dainuoti. 
Be to ir studija dabar žymiai 
pagerinta, taip kad artisto bal
sas geriau užrekorduojamas, 
negu kad buvo pirmiau. —V.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU 8PBC1ALISTAS

I’PADkKAVONĖ
A. Julijona BalilioniriiC, 
mirė Gruodžio 3 dieną, 
ir palaidota tapo .viii-io 

5, 1*926, o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
•'askulinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. De- 
kavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Statkui, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkavojmne grabo- 
ritii A. Masalskiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojanie draugijai 
Šventos Petronėlės už gražias 
draugijos apiegds ir gražų 
patarnavimą ir pagalios dė- 
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima Julijo
na sakome, ilsėkis šaltoj že
mėje.

—Antanas Balilionia.

kuli Prapuolė Bridjęe- 
portietė

LauraPolicija ieško p-lės 
iGoodoff. 19 m., 3401 So. Hals- 
ted St., po to, kaip ji patelefo

navusi savo seseriai įspėjimą, 
kad jos daugiau niekas nematy
siąs, nežinia kur dingo. Ji jau 
du 
po 
11 ą

kartu bandžiusi nusižudyti 
barnių su savo motina; vie- 
kartą bandžiusi nusinuody- 
kitą nusiskanlyti, pastarąjį

kartą per Kalėdas. Ji išėjusi 
is namų irg i> Darni i s m» 

įtink.

Lavonas nepažystamo žmo
gaus, suvarstytus šešiomis ku
li pkomis, rastas Melrose Parke, 
prie 21 ir North 
jama, kad tai yra 

' ners gangsterio 
butlegerio, kuris 
automobiliu, bet
tapo nušautas ir jo lavonas pa
mestas tame miestelyje. Dabar 
dedama visas pastangas tą la
voną identifikuoti,

lavonas kokio 
ar turtingo 

liko išvežtas 
bevažiuojant

Ar turite KOSULYS?
JI OAZ.PAS ŠER DĖTIS

Mano mylimas parapijonas 
užmuštas strit kario, atsiskyrė 
iš musų palikdamas mus nil- 
limliusiais ir pilnus širdeles, 
sausio 5 dieną, 1926 —G va
landą vakare, išgyvenęs ant 
šio svieto 70 metu, o šioj ša
lvį 3” metus; A. A. Juozapas 
šerpei is gimė kaime Vajborių, 
Žvingių vals., Tauragės apskr. 
Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuose 
710 \v. t Ith IM.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
sausio 9 dieną, 1* vai. po piet 
iš namų į Tautiškas Kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai Kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse. 
Laitai geistina, kad jo sunai 
Juozapas ir Antanas pribūtų 
ant laidotuvių.

Liekame nuliūdus
Kazimiera Kaserauskiene.

I.a i dolu vėso tarnauta gra- 
Irorius A. Butkus. Tel Canal 
3161.

Kodėl nepamėginti

Severas 
Gough Balsam

Gera, saugi ir patikėtina, 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

<EVER A c o'.. / 
ęEDAR RAPIDS, IOVVĄ

Pereitą trečiadienį Lietuvių 
Auditorijoj bfivo Beethoveno 
Muzikos Konservatorijos, veda
mas p. A. S. Pociaus, mokytojų 
koncertas. Koncertas buvo la
bai geras, su neilgu, bet gerai 
parinktu ir tiek pat gerai išpil
dytu programų.

Programo išpildyme dalyvaį 
vo smuikininke Lulu Raben, 
pianistas A. S. Pocius, daininin
kas l>wight Ėdrus Cook ir vy
rų choras. Lulu Raben ir A. 
S. Pocius yra lietuviams gerai 
pažystami, daug kartų girdėti 
ir kiekvienas žino, kad jie yra 
labai geri muzikai, taip kad 
apie jų gerą “savo užduoties” 
išpildymą abejoti netenka. Lu
lu Raben pa grieže ant smuiko 
šešias gražias, bet sunkias kom 
pozicijas, o p. Pocius pianu— 
keturias. Sunkų kurinį, Cho- 
pino “Pollonaise op. 40,” p. 
Pocius pianu išpildė labai gerai, 
bet ramus Sibeliuso “Romance 
in I) flat,” kaip man išrodė, iš
ėjo dar geriau, nes' sale geros 
technikos p. Pocius įdėjo į jį ir 
daug jausmo (o gal tam buvo 
ir priežasties, — juk publikoj 
sėdėjo tik ką sugryžusi iš Lie
tuvos Operos / ir visų dainos 
mylėtojų pasiilgtoji jo žmona, 
dainininkė-artistė Ona Pocienė.

Kiek mažiau lietuviams pa
žystamas yra dainininkas p. 
Dvvight Ėdrus Cook, kuris lie
tuviams rečiau tepasirodo, bet 
kuris yra tikrai geras daininin
kas, turintis gana augštą, ma
lonų, gerai išlavintą ir leng
vai valdomą tenoro 
sudainavo keturias 
tris anglų kalba ir 
—Vesti la giubba iš 
ei.”

Koncertą užbaigė
bet turintis gerus balsus vyrų 
choras,, vedamas p. Pociaus. Jis 
sudainavo tris daineles, dvi pa
ties p. A. Pociaus kompozicijos 
—“Kareivių Daina’’ ir “Sakalė
lis \ ir vieną anglų. Choras tu
ri 10 dainininkų 5 basus ir 
5 tenorus, bei visi geri balsai, 
tad jų dainavimas tikrai malo
nus. Gražios yra ir p. Pociaus 
kompozicijos, lengvos, bet ma-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

5054—VI. Bučinskui
11723—Boleslovui Gudavičiui* 

5(HMKr- Leono Mažeikio 
5153 Onai Rimkevičiūtei

20996 - Barborai Kazragienei 
21002 —Marijonai GruGzdienei 
55309—Agnieškai Užnienei 
5192—Uršulei Banienei 
5184 Jonui Masilioniui

11765—Al. Bielskaitei 
11778- Zofijai Jankauskienei 
5211—Marijonai Juzaitiemei 
5208—Juozapui Televičiai
5220— Anelei Makaskienei
5221— Jonui Laureckiui 
5228—Adomui Čiuladai

22429—Agotai Karecki^nei 
22431—Jurgiui Maskvyčiui 
22440 Juozapui Paulauskiui 
22441—Magdalenai Zinkaitci 
22443—Afemijai Ječiuviei#i 
22444—Liudvikui Veščiunui 
22445—Mate.ušui Žagunui 
22446—Simonui Matišiunui 
22447—Vincui Debesiunui 
22450- Franciškui Ivinskiui 
55315—Petronėlei Norkaitei 
24223 —Zofijai Tijunaitienei 

5250—Zofijai Kupčiuniutei
11791—Jonui Zlotuki
5213—Jonui Venciui

11790 Domininkui UrbuČiui
11791 Petrui Augustui
5239—Magdalenai Pučkoraitei 

11797 Juozapui Skandunui 
5266 Jonui Kleinauskui

21023 Petrui £takunui 
21022—Jurgiui Maskoliūnui 
21021—Petrui Dirsei 
11805 Jurgiui Žambui 
5309 

22168 
22469

Onai Stočkuvįenei 
M. Jokubauskienei x 
Jurgiui Kazlaučiunui

22475 Benediktai Žemaitienei Į 
117(M) -Veronikai Aleksinienei 
11735—Magdalenai Pafeigienei 
5132—S. A n t-n ei X ia u čai t ei 

11750 Jievai Kazlauskaitei
5166 -Anastazijai Skrebienei 
5195—Petronėlei Bružienei 
5185—Onai Bučinskienęi

22355—Onai Sungailaitei 
5205—Motiiejui Murauskui 

11780-^ Juozapui Bagui ’ 
24220- J. Hermanavičiui 

5198 -Elzbietai Jarutei 
5210 Barborai Bukauskienei 

11782- Onai Kuniutytef
5214—'Barborai Lazutkienei 

21015—Veronikai Petrokienei 
21018 M. Janusevičienei J

5224—Marei jonai Platakailei 
11785—Pranei Ratkelienei 
5219—Onai Tarvidaitienei 

22425 Teklei Venslovienei 
22427—Onai Butkienei 
22436—Kaziui Banaičiui 
55320—B. Vonduraitei
5245—P. Astrauskienei
5238- P. Tereskienei

24222 —Jonui Valentinavičiui 
5237—Onai Vaitkevičienei
5234— Aleksandrui Kučinskui

.5256 Marcijonai Stonienei 
5252 Barborai Margely tei 
5233—Kazimierui Zaukevičiui

i 5231 - Agnieškai (nilbinibnci
5235— Aantanui Kalvaičiui 
5255 Onai Babičienei 
5269 Zuzanai Stačkaitei 
5272 Elzbietai įMeilienei 
5277—Onai Gczaučkienei 
5279 D. (relumbickienei 
5290—V. Mezvinskienei

' 22359—Marcijonai Steckienei 
5288—Tekle i Zabiela i tei

Palengvini aklą įtempimą, kurL 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
rto, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis nuima katai.&ą* ati
toko thimpregystę ir
Prirenka teisingai akiniui, Viiuo- 
«e atsitikimuose egzamine rfiMa da
romas su elektra, parodsučta ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo |4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pkonc Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar* 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Aakland Ava.

---------------į- ■■4.—M.;.-...i .. .
•A ♦ V*

.................................................. ........ .
DR. ROSS NAUJA IR PA

GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, puslė«, šlapumo, privatinė*, via • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vfcą 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis

{steigta 80 metų

metodai

914 į
pagerintas

606

baisa. Jis 
dainas, ■ 
vieną italų

nedidelis.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

ir tikra. Europini. Lo- 
esdda gydymas •' 
kiama. Vienatini, ąy* 
dvmes nuo sifilio duo
damas ui f“
temą kainą

tiktai trumpam laikui
Daugiausiai chroniškų ligų* paeina nu* 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydtiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI l SpeHalis .erum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
ttiprumo •silpnėm. vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant ąilul, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem. 
Ir sunykusiems vyram.,. Dr. Ros. gydymo 
kambariai kasdien pilni ligdhių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

a- jau išgydė tūkstančiu, žmonių, tai ’rg 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus f* 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengta, 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
.tymui kambarių. Kraujo itbandymaa t* 
^oratorijos egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausia, gydy- 
Ateik lt šiandien.

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

kampas Monroe St. Cliicaj'u
Vyrų priėmimo kambarys 60t>. Moterų yri. 
ėmimo kambarys 608.

Penkta* Augštas, Crilly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto tki a 
vakare. Nedėiioj nuo 10 iki I dieną. P*, 
nedėliais, seredomis ir sukatomis nuo i* 
ryto iki 8 vakare.

jums 
maa. 
mat*.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sad ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

C AT NO.HM

CHtMMNG iWt1

Vardas

Adresas

Miestas.....................................State..............

Išpildyk ir siųsk Naujienoms 
t ' ■ ■ ■ .

Matai Kas Dedasi?

our

“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.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
_ ar kviečia.

PRA

APSIVEDIMAI ĮVAIRUS skelbimai AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI HAMAI-ŽEME
Tonw of Lake.—:Dr-stčs Šv. Sta

nislovo V. ir K. molinis susiriuki- 
mas įvyks sekinadienj, sausio 10 d. 
1926 m. šv. Kryžiaus para|)ifbn sv. 
prie 16 ir So, Wood gal. I vai. po 
pietų. Visi nariui susirinki!; bus 
pakeitimas dienos siisirinkiinams 
lalkvli. —F. T. PuleikiH, rušt.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo įtaiso \ n» 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien Ilk su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ani It'tigvų i&iuo. 
k ėjimų

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 5100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas nnisų praleistas dole* 

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

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

Į tie pin’gai uždirbtų jums jei padė* 
I tumėt juos j banką ar spulka ?

*■’“ ” Spulka. uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

I)r-slž Lietuvos Vėliava Am. No. 
I laikys savo metinį susirinkimą 
nedėlioj, sausio 19 d. 1 v. p. piet-• 
Davis S(|uare Park svet. prie 4a ir 
S. Paulina gal. Malonėkite visi 
draugai laiku -'pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui.

L. F. Matuz.as, rasi.

18tos Kolonijos Dragustė Meilės 
L. Am. laikys metini milingi) 9 d. 
Jan. 1926 m. po N ». 1900 So. Union

.—Valdyba.

PIJANĮI KRAUTUVES
The Peoples Furnitūra Co.'

Naujienų. Spidka.
$6.00 gryno pelno ant

I $100.00 — pantislyk
Į šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia pet 20 metų?

j Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų

Lietuvos Mylėtojų Draiųrystės mė
lis susirinkimas atsibus subatoj, 
usio 9 d. 8 vai. vakare Lietuvių

Auditorium Bendrovės svet. 3133 So.
Haltsed SI. 
pribūti, nes turim daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

—K. J. Demereckis, rašt.

Malonėkite visi laiku

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

žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Teisybės 
susi - 
r v.

Teatr. Dr-stė šv. Martino 
iškilmingą metinį Balių, Ne- 
Sausio 10 dieną, 1926 metų,

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Liet, 
rerigia 
dėlioj, 
Chieagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžią 6:30 vai. vak. 
Jžnnga ypatai: vyrams 75c, o mote
rims 50c su drabužių pa.ddėjimu. 
Taipogi bus priiihami nauji nariai į 
draugystę veltui, kurie išpildys anli- 
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame atsilankyti skaitlingai ir pra
leisti laiką linksmai prie geros mu
zikos.

Kviečia Komitetas ir visa Draugija

Brigdeport— Draugystė 
Mylėtojų laikys savo metini 
rinkimą, nedėlioj, sausio .10 d 
po piet, Mark \Vhite Sųuare -----
prie 29-tos ir S. Halsted gat. Visi 
nariai-rės, malonėkite būtinai I.J 
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptartai. —Raštininkais.

lui-

Auksinti žvaigždės Lietuviško l’a- 
silinksitįiniino ir Pašalpos Kliubo 
metinis susirinkimas atsibus pėt
nyčioj, sausio 8 d kaip 7:30 v. v. 
Cnas Strumilų svet. Visi nariai ne
atbūtinai atsilankykite, nes tą va- 
kaay yra tariamu Kliubo veikimas 
a n Ii 926 metų.

—A. Barškitis, Nut. rast.

Kaina S60
Tuomi p.'darym didelį «uit»gu>UA 
pats sau, savo giruinims ir (irau- 1 
gama au kuriaia auslrailniji h 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 
aia, paranukiauaia ir daPkalniausia 
rantinėiS au Hetuviškami» raidšmi> 
Da*auiy;a »p anr^lhai r»
*Vti

NAUJIENOS 
1739 S Halsted SV 

Chicag*, UI

Pinigai

Bridgepor

L ETUVĄ
per

NAU.KE

Tel. B<»u)evard 9663.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE 4

ANTISEP
TIKAS’ •

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ČMade by

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tėti bus 
brangi dovana.

BRIGHTON I’ARK

KAM reikia anglių, ateikite pas 
Joe Rudgalvį, 4058 So. Maplewood 
avc. Mes atidarėm naują anglių 
yardą Cicero ir parduodam apie 
$2.00 pigiau visokias anglis. Mes 
nenriklausom Chicago (>)al Yardų 
unijon, 
Cicero, 
pigiau, negu jūsų draiveriai. Kai
na. Black Band $10, Hocking $10, 
Green Valley $11, Franklin County

Tel. Lafayette 1268

bo musų (’.oal Yardas yra 
užtai mes galim parduoti

L. S. S. Vili Rajono konferencija 
įvyks sekmadieny, sausio 10 d., 1926 
in., kaip 1 vai. po pietų, Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėsite atsilan
kyti pažymčtu laiku.

N. .?. Maurieas,
Rajono Sekr.

West Side.—D-ro V. Kudirkos me
tinis susirinkimus įvyks 9 d. sau
sio, Meldažio svet. 7:30 v. v. Ma
lonėkite visi susirinki!. Aplikantai 
Naujų Melų v.ikare, nesivėhiokite. ; 
Nariai, kurie turite likietus arba ką 
kitų reikale Naujų Melų vakaro, 
teiksitės priduoti ant šio susirinki
mo. —Valdyba.

269Lietuvių Kriaučių Skyriaus
A. ('. W. of A. vienas iš svarbiau 
šių .susirinkimų atsibus pėtnyčioj 
sausio 8 d., 1926 m., 7:30 vai. vak. 
1564 N. Robey St.

A. M. Kadsel, rast.

Sl>A 109 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, sausio 8 d 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 
PI., lygiai 7;30 vai. vakare, 
nariai kviečiami atsilankyti.

-^Valdyba.

. M. 
23rd

Birutės Kalno Draugijos susirin
kimas įvyks subatoj, sausio 9, 
7:30 v, vak., paprastoj svetainėj. 
Ateikite visi nariai.—A. Yaramin»s.

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu
bo metinis susirinkimas įvyks, Ne
dėlioj, .lanuary 10, 1925. Jonh En
gei’* svetainėj, 3720 Hfarrison St. 
Pradžia 1 P. M. Malonėkite visi at-į 
silankyti,( nes yra daug naujų ap- 
ssarstymų.—-Raštininkas.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
P. valdybos narių susirinkimas 
vyks Subatoj, Sausio 9 d., 4 vai. 
p., I.iuosybė 
bansia Avė. 
gijos valdybos nariai būtinai priva
lu pribut j šilą susirinkimą—svar
bus reikalas.

Chicagos Liet. Draugijos S. P. 
Pirmininkas J. Mickevičius.

p- 
svetainėj, 1822 \Va- 

Visi Ch. Liet. Drau-

Chieagos Lietuvių Draugijos S. P. 
metinis susirinkimas bus nedėlioj, 
Sausio 10 d., Polish \Vowen’s Al-j 
liance of America Hali, 130!> N.i 

Susirinkimo pradžiai 
1 vai. p. p. Visi Draugijos 
malonėkite pribūti laiku.

o f 
Ashland Avė 
lygiai 
nariai 

Ch.

“Open Forum”.—Pirmas Visuome
nės Darbo Sąjungos “Open Forum” 
bus nedėlioj, sausio 10 d.» 10 vai. 
r> te, i.ietuvių Auditorijoj, 3131 S. 
Halsted St. įeina: “Ar Tautų Są- 
jnugu guli panaikinti karus ir už
tikrinti taiką,” Referentai P. Gri
gaitis, S. Kodis ir Dr. A. J. Ka
ntinis. Paskui diskusijos. įžanga 
15c. Visi 'kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

IjSS. 22 kuopos susirinkimas į- 
vyks šiandie vakare. Naujienų na
me. Visi nariai ir norintys 
K įlipus prnsrašyti kviečiami 
lankyti.—Org.

prie 
atsi-

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys metini susirinkimą sekma
dieni, Sausio 10 d. 1926 m. Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 1 vai. po pietų. Susi
rinkimo svarba—nauja valdybų už
ims vietą ir viso meto bus išduota 
atskaita. Todėl nariai skaitlingai 
atsilankykit.

—Ig. Žilinskas, Rašt.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
M Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j suvaitę arba sykj j mėnes|. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Rotilevsrd 9663).

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

18 gat. apie-inkė.—SLA. 129 kp. 
susirinkimas įvyks 10 <1. sausio 2

po piet. Dvorak Parko svet. prie 
May. ir Cullerton gatvių (20 gal-). 
Visi nariai malonėkite susirinkti ir 
atsivesti naujų prisirašyti.—Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI i
JEšKAU broliu Juozapo ir Vla- 

dislavo Šimkų, Luokės parapijos, 
Maudžiorų kaimo, Šiaulių aps. Juo
zas pirmiau gyveno Philadelphia, 
Pa. Vladas po karo gyveno Franci- 
įoj. Taipgi jieškau seseries Onos 
Navickienės, Lietuvoj. Jei kas ži
not apie juos, prlneškit.

Mis. Ceciliją Stocknus
162 E. 116 SI., Chicago, III’

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI’ apsivedimui merginos 

ar našlės nuo 30 iki 40 m. senu-I 
mb, laisvų pažiūrų. Aš esu pasitu
rintis našlys, 35 m. amžiaus, turiu 
2 dukteris: 7 m. ir 6 m., moteris 
mylinti ramų gyvenimą, meldžiu at
sišaukti. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Box 642, Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 2 flatai. 6 ir 4 kam

bariai, su gąražu. Rendos 
brangios ir geros vietos dėl 
veninio. Kreipkitės tuojau. 

3227 Auburn Avc.

ne-
gy-

5 KAMBARIU flatas, hot-x\atei 
šildomas, naujausios mados. 8(itj 
renda. Adresas:

6803 So. l:ockwell St.

RENDAI flatas 4 ruimų 
elektra, gasas, rendos $23.00. 
šviesus ruimai. Kreipkitės: 3 
lubos, užpakalis.

3122 So. Union Avc.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vyrui 

ženotai porai, šviesus ir 
apšildomas. Kreipkitės:

3117 W. 64th PI.
Tel. Hemlock 0542.

arba
garu

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avę.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvaL 

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietų.

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

vaikams
65c iki

nuo 35c

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distahce handling. 

Turime daug metų patyrimą. 
•3238 So. Halated St.

Tel. res. Yds 2498-PIvd. 7667 offke

HARGĮEaAS ant' pardavi
mo trekas uždarotpas, mažai 
vartotas tinkamas bučernei ir 
L’i’oscriui, bekarnei. Kreipkitės 

6631 So. Rockwell SI, 
Nuo 6 vai. vak.

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy Beauty 

Shop. Geru, pelninga vieta. Gero, 
apielinkėj. Parduosiu pigini, nes tu
riu du bizniu. Neguliu apsidirbti.

1827 S. Halsled SI.
Tel. Roosevelt 8951

Brighton Park

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
” Grosernių, Bu- 

Černių, Dellkate- 
8en’ Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

^7 specialumas Geras patar
navimas, žemo h kainos. 

Sosthetm.s, 1912 So. State St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodamo visiems olselio 
kamomia

Levinthal Pluinbing Supply Con 
1637 Węst DiVision SU 

netoli Marshfield

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikmn malevą, popierą, 
f stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

Vi

P.RAPUOI P. mano šuo. Juodas, su 
baltu kaklarišiu; jaunas, 4 mėnesių. 
Užpakalinė dešinė koja sutaisyta. 
Jei kas žinotumėt tokį šiinj, praneš
kite, duosiu geras radybas.

J. ŽILVITIS
3308 So. Ernerald Avė.

Tel. Yards 2512.

JIESKO DARBO
PA.)IEŠKAU darbo už džia- 

nitorių, turiu gerą prityrimų 
tumi* darbe.

WM. WS.
Tel. Drcxel 1409.

. JIEŠKAU 
prie juodos 
Moku savo

darbo už bekerį 
ir baltos duonos, 
darbų gerai. Kam 
toks darbininkas

3210 S. Halsted St. o.

REIKIA DARBININKŲ
VYrV^t^MOTERŲ

AUDfi.IV
Mums reikia keletas vyru ir 

moterų, patyrusių rankomis 
loom audėjų, darinis nuo štukų. 
Atsišaukit tuoj. Olson Rug Co.

1512 \V. Monroe SI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikalinga mergina arba jauna 
moteris dirbti namų darbą. Klaus
kite Box 639, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

I AR jus norite turėti nuolatini 
.darbą, už kurį gausite nuo $18 iki 

I $25 į savaite, 'l iek musų merginos 
uždirba pasimokinusios ---
vaičių musų rakandų aut 
partmente. Ateikit ir pasirnatykit 
su mumis.

porą sa
limo de-

L Randai) Co.
525 \V. 76 St.

IEŠKAU sęnyvos moteries 
prižiūrėjimui a1/^. metų vaiko. 
Duosiu kambarį, valgį ir užmo
kėsiu. Atsišaukit vakarais po 6 
vai.

2 natas

REIKIA patyrusios merginos prie 
general merchandise. turi kalbėti 
angliškai. Nuolat darbas gerai mer
ginai.

Atsišaukit,
5021 So. Ashland Avė.

Riti KALINGA senyva moteris 
katra nemyli dirbtuvės darbo arba 
mergina, stubon dirbti, vaikai ne
maži, valgis ir ruimas. Atsišaukit, 

M. SH1RMULIS,
2 Broadvvny, Melrose Park, III. 
Telephone 624.

REIKIA DARBININKį)
VYRŲ

REIKAJLJNGAS patyręs savo 
darbe bučerys.' Turi mokėti lie
tuviškai ir angliškai.

1(M>1 S. Cam^nell Avė.

REIKIA gero patyrusio shearme- 
no j geležies atkarpų jardą, turi 
turėti mažiausiai 4 metų patyrimą 
ir žinoti kaip sustatyti peilius gerai. 
Gera alga tinkamam žmogui. Nuo
lat darbas.

Iroųuo'is Steel and Iron Co.
4620 XV. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS buferis, tik suba 
toms, atsišaukit Chicago Mcat Mar

RAKANDAI
GROJIKUS pianus, J'dison pho- 

nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ii.......1....... *
kambario setai, bufetas, 
džiai, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9> 
rni $22. liainpos $10. 

1843 S. Michigan Avė. 
Konvvood 2514

PARDAVIMU grosernė, se 
na išdirbta vieta, dėl biznio da
rinio. Kreipkitės tuojau:
• 4443 So. Wood Str.

Už $2,000 cash, kitus taip kaip 
rendą, nupliksite 2 flatų murinj na
mą, 6-6 kambarių, nūn parlorai, skie
pas ir viškai, pirmas flatas karštu 
vandeniu šildomas, platus lotas, na
mas vienų metų senumo, randasi la
bai geroje viėtoje.

valgomo 
veidro- 

siuvimui 
' 12 kati-1

NAMAI-ZEME
BARGENAI

2 augštų mūrinis namas, 6-6 kam
barių, skiepas ir viškai, platus lotas, 
savininkas mainys j 2 augštų tnuri- 
nj namą 4-4 kambarių arba į bunga- 
low, bet turi būti Brighton Parke.

Išpnrdiiodain nealsišaukusių ir 
naujus rakandus, purlhro setai, val
gomo kambario setai, iniegrtiiinio 
setui, kaurai, nauji springsai iri 
matrasai, naujos pastatomos Kam
pos heuteriai ir gasiniai pečiai. At-

Naujas, su sun parlor, 2 flatų mū
rinis, aržuolo trimingai, plieno kon
strukcija, bungalosv stogas, dideli su 
grindimis viškai, gasiniai pečiai ir 
ice boksiai, lotas 311x125, tiktai 
$13,800, išmokėjimais.

2 augštų mūrinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viškai. platus lo
tas, 2 karų medinis garažas, savi
ninkas turi parduoti iŠ priežasties 
apleidimo miesto.

2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, ne
daru vakarais ir "nedėlioj ‘ iki pietų, toli 63rd St. ir Ashland Avenue, du 

4043-45 Roose- apšildymai, 1 karo garažas, namas 
Lavvndale 0351. j gerame padėjime, bargenas, $10,500,
____________________ I cash reikia $3,500. •

PAlisilll’ODA 4 kambarių furni.| G kamb„rių murlllj rMi(|encija, 
črni. pianas, m. kas. m aks as se- t „ fi3r<| , Ashland Avenue, 
'"s- (,all,',r, k.n»>arus rendnvoh. į viskas a).žuo|o ka).sto vnndens SUu.’ 

i n Al. hna, tiktai $7,800, išmokėjimais.

2 aug$tų medinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viškai, »un parlor, 
šis namas tik vienų metų senumo, 
bargeno kaina, $10,300.

Douglas Storage 
veli Holui-

PARDAVIMUI
GKOJIKL1U PIANU BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

notų krojiklį pianą sykiu su 72 ro- ! 
lėliais ir duet benčiumi už $125 cash ' 
arba paimsiu notas nuo atsakančiij j 
žmonių. Klauskite Mr. Kowalski, 

2332 W. Madison St., Ist floor

6 kambarių mūrinis bungalow, ne- 
I toli 68rd St. ir Racine, viskas aržuo- 

lo, furnas šiluma, $6,500, išmokėji- 
' mais.

SHEEHAN WITOUS
1654 W. 63rd Street 
Tel. Hemlock 1600

PARSIDUODA Delicatessen krau- > 
tuvė ir grosernė iš priežasties li- 
įL’os. 3548 lx>we Avenue.

Parsiduoda bučernė ir gro
sernė. Priešais didelė dirbtuvė. 
4 pagyvenimui kambariai. Biz
nis gerame stovyje. ________
priežastis—turiu antrą biznį.

4235 So. Kedzie Avė.

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO kampinis bizniavus 

naujas muro namas, Storas ir trys 
flatai. Mainysiu ant private namo, 
Roail House arba pekarnčs. Namas 
randasi Brighton Parke.

PARDAVIMUI 3-jų flatų muro na
mas, parduosiu už $8,500 arba mai- 

Pai’davimo an^ nePa*san^ apielinkės.PARDAVIMUI 2-jų flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500 
arba mainysiu ant cottages, bučer- 
nės, Dry Goods štoro, restauranto 
arba kitokio biznio.

IŠSIMAINO puikus 3-jų flatų mu- 
. v - • no oi • / Iriais namas, namobučerne prie 63 SI., geroje vie- ||Busios ma(los, su

PARIUVIMUI grosernė ir

toje, 2 augštų namas 20x20 ga
ražas. Frank Petry, 2041 W.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver
ias $750. Ldngva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 mielių, kaip 
naujas ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po $10 į mėnesį atsakantiems 
žmonėms. »< < > .

MIKOLAITIS,
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosernė. Biznis čash, gerai eina. 
3935 So. California Avė. Tel. Lafa
yette 4903.

EXTRĄ, Parsiduoda Bakery ir 
delikatesen, arba mainysiu ant ma
žo namo ar lotų. 315 S. \Vestern 
avė.

PARSIDUODA delicattessen ir 
grosernė. Biznis cash. Parduosiu 
pigiai. 5039 S. Halsted St.

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučernė, turi būt 

parduota greit ir labai pigiai.
Kreipkitės:

2612 W. 47 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, arba mainysiu * ant loto ar 
ant mažo namo. Pardavimo 
žastį patirsit ant vietos. 

K. VALAITIS 
3404 S. Morgan St. 

Tel. Yards 1571

prie-

PARDUODU grosernę arba mai
nau Bridfteporte geroj vietoj. Hen- da $30 j meii. ir lysas. Ruimai dėl 
pragyvenimo.

3740 S. Halsted St. 
Alex Adomaitis

Pardavimui pieninyčia, ran
dasi netoli lietuvių mokyklos— 
36 ir 40 pieno kenų parduoda
ma j dienų. Namas, mašinerija, 
2 vežimai, 2 trokai. Labai ge
ras investtnentas. E. Badu, 1858

REAL ESTATE BIZNIO OFI
SAS ANT PARDAVIMO

Gera proga dėl gero žmo
gaus. Ofisas randasi ant So. 
Halsted tarpe 31 ir 35 gat. Lie
tuvių-lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso į- 
taisymai vėliausios mados. Tu
riu parduoti greitu laiku ir pi
giai. Priežastis "pardavimo— iš
važiuoju į Floridą. Gera proga 
kas nor padaryti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsišaukt kuo- 
greičiausiai į Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St.

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, ice cream, notion, žaislų, žur
nalų, geras kampas, nauji fikčeriai, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi būt par-tuitt.i, cu3i3<tui\n laiiMinu *’»v*** u r<< ivnim, IUI1 M UI pili’

ket, 1/845 \V. 17 St Tel. Lafayette duota tuoj. Business’ Buyers* Bųreau, 
”2“?, 11 N. La Šalie St. Franklin 2976.5069.

6 kambarių mūrinis bungalow, pe
čiu tn šildomas, lotas 60x125, barge- 
no kaina tiktai, $6,700.

TOWN OP LAKE BARGENAI

4 flatų medinis namas, randasi j 
pietus nuo 51 st St., 2 po 6 kamba? 
rius flatai ir 2 po 4 kambarius fin
tai, kaina tiktai, $10,000.

$2,500 jmokčti, kitus taip kaip 
rendą nupirksite gerų 4 kambarių 
murinę cottage, karštu vandeniu šil
doma, ant kampo lotas, 2 karų mū
rinis garažas, kaina tiktai, $8,500.

MARQUETTE MANOR

Savininkas turi parduoti savo 2 
flatų murinj namą. 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomą, bargenas 
jei nunirksite į 5 dienas 
ties ėjimo lauk iš biznio.

iš priežas-

EKSTRA BARGENAS
Side — 3 augštų mūrinis

ant Wext 
namas, su 

skiepu, 7 kambarių flatas, 2-8 kam
barių flatai, garu šildomas, renaų 
$210 j mėnesį. Savininkui reikia pi
nigų, greitam pardavimui kaina tik
tai, $16,500.

parankumai vė- 
garadžium 2-jų 

mašinų. Mainysiu ant rezidencijos 
arba ant prastesnio namo nepaisant 
anielinkės. Namas randasi South
mašinų.
apielinkės. Namas
Sidėj.

Sų viršminėtais reikalais kreipki- 
pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue

Phone Lafayette 5107

Frank Wozniak
Tel. Lafayette 4607 

2703 W. 47th St.

te s

PPADAVIMU1 arba MAINYMUI 
4748 S. Bishop St.

Town of Lake Bar genas
Pardavimui bizniavus -namas su 

bučerne, 6 kambariai prie štoro, 
ant augšto 4—2—4 kambariai, skie
pe 6 kambariai ir 2 karų garažas, 
reikia tik $3,000 cash.

LEON PAUKŠTA
1723 W. 47 St. Yards 1389

PARDAVIMUI namas, iieveik 
nauja?, 6 apartmentai, 5 Ha- 
tili ir 1 krautuvė, Northwest 
kampas 53 St. ir Union Avė.

5258 S. Union Avė.

GRAŽUS MŪRINIS 
BUNGALOW

Kieto medžio trimingai, ug- 
navietė, knygų šėpa, pentre* 
keisai, stikliniai užpakaly por

yčiai, dideli su grindimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angliny* 
čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias plumbingas ir elektros fik
čeriai, $4,000 cash ir po $20 į 
mėnesį dėl padengimo palūka
nų už pirmą morgičių.

CRAIN & MORBLAND
Budavotojai ir Savininkai

3359 W. 55 St.
kampas Homan Avė.

PARDAVIMUI prie 7204-7206 S. 
Rocksvell St. nauja I kambarių mū
rinė bungalow, karštu vandeniu 
šildoma, kieto medžio grindys ir 
trimingai 30 pėdų lotas, dideli su 
grindimis viškai, t vietos dar de) 2 
kambarių, jei reikia, kaina $6800, 
išmokėjimais, savininkas ant parei
kalavimo viešą dieną nedėlioj.

7204-6 S. Rockwell St.

MŪRINIS. 6 flatų namas, garą
žius 3 mašinoms, su 3 ruimais po 
5 ir 4 kambarius. Pirmas aukštas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Mai
nysiu ant 2 aukštu namo ar bunga- 
low Brighton Parke ir South Side. 
Kreipkitės: 3820 Lowe Avė. 3 lu
bos, užpakalis. Savininkas.

Tel. Boulcvard 3363 .

BARGENAS, Parsiduoda 4 kam
barių mūrinė cottage, 1 karui garu-' 
džius, 30 pėdų lotas, $2,000.

6419 S. Kolln Avė.

Pardavimui biznio kampas, 2 
krautuvės ir 5 kambariai, 2 ka
rų garažas, moderniškas, 1 y2 
metų senumo. 5758 S. Robey St.1

KBungalow, naujas ir moder
niškas, augančioj lietuvių kolo
nijoj, netoli mokyklų ir trans- 
portacijos. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St., Box 641.

5 kambarių medinė cottage ant 
augšto skiepo, prieš pubiišką mo
kyklą, 1™ bloko iki bažnyčios, mbr- 
gičius $2200, kaina, $4000.

3142 Harrison St.. krautuvė ir 5 
flatų mūrinis namas, netoli eleva- 
torio stoties ir trasferinio kampo, 
rendos virš $2100 j metus, mor- 
gičius $13000, kaina $21000.

Ką Jus trite dėl mainų. Kviečia 
brokeriai.

L. F. KUPFERSMIIH' 
Ruoni 308-309

35 S. Dearborn St.
Phone Central 6056—6957
Vakarais ir suimtomis 

Tel. Brunswick 1£82.

SAVININKAS parduoda biznio 
lotą augančioj lietuvių kolonijoj, 
yiznio sekcijoj, geriausia transpor- 
tacija, išmokėjimais.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
1ox 640.

PARSIDUODA labai pigiai iš svar
uos prieždsties namas 8 kambarių. 
Maudinės, elektra, gesas. šilima ir 
gitražius dėl vienos mašinos. Tik 
1,500 įnešti, o kjtus ant lengvų iš
mokėjimų po 40 dol. į mėnesį. 
Kreipkitės į savininką.

J. K. 548 W. 32nd St.

M08TGECIAI-PASK0L0S
... ........ .............. ...................

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Deaigning, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
803 dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atp
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, I1L 
Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin- 
sim jus dienomis ar vakarais. Di- 
deliš reikalavimas ir geros algos 
jias mus baigusiems. Uždirbkit koI 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba tolefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBĖK cOLLEGE 
105 S. Wetls St. Tel. Franklin 1230

\ i'.jC.’ j d ■ r z hiūL


