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Solovecke dar tebekankina- 
ma 7,000 politinių kalinių

Reikalauja, kad aliantai 
apleistų Reino kraštą

------z

Gelžkeliečių tarnautojai nuta
rė reikalauti daugiau algos

Meksikos konsulas irgi kalinys
“Kitas Solovecko saloj kali

nys buvo Mišel Violaras, Mek
sikos genenilis konsulas Egij>- 
tui. .lis buvo areštuotas Euro
pos Motely, kur jis, atvykęs j 
Leningradą, buvo apsistojęs. Jį 
kaltino, buk jis dalyvavęs 
kaukaziečių konspiracijoj.’’
Solovecke tebekankinama dau

giau kaip 7,000 politinių
Cederholmas sako, kad so

vietų valdžia neišpildžius savo 
prižadėjimo panaikinti Solovec
ko kalėjimą, kaipo politinių ka
linių trėmimo vietą, iš Soiovec-

Iš Solovecko pragaro
Suomių inžinierius pasakoja 

apie bolševikijos politinių 
kalinių kentėjimus

II’ELSINKAl. Suomija, sau
sio 12. [Chicago Daily News 
koresp. F. A. Mackenzie], 
Suomijos vyriausybei neatlaid- 
žiai reikalaujant, sovietų val
džia pagaliau nesenai paleido 
iš Solovecko kalėjimo vieną 
suomių inžinierių, Borisą Ce- 
derholmą, pirmiau buvusį Rusų 
laivyno oficierą.

Cederholmas tu r bj.it yra 
vienintelis asmuo, kuriam so
vietų valdžia leido apleisti Ru
siją. po visų kentėjimų Solo
vecko kalėjime. Suomijon jis 
susri-jio vos Įirieš kelias dienas. 
Jis yni dar jaunas žmogus, bet 

jau su visai žila ilgu haiifla, ir 
sudžiūvęs, kaj šakalys. Jis be
veik visai nebegirdi, — taip 
ji įveikė kentėjimai kalėjime.

1921 metų pradžioj Ceder
holmas buvo nuvykęs Lenin- 
gradan, kaipo vienos Buenos 
Aires finuos agentas, padary
ti su sovietų valdžia tam tikrą 
prekybos sutartį. “Čeką” jį 
areštavo kaltindama dėl šnipa- 
vimo. Po kai kurių kvotimų jis 
buvo, be jokio teismo, pasmer
ktas trejiems metams kalėjimo 
ir išdangintas į Solovecką.

Amerikiečio likimas
“Pakeliui į Solovecką”, sako 

Cederholmas’ “prie musų prisi
dėjo dar būrys kalinių iš Kau
kazo. Tarp jų buvo ir vienas 
amerikietis, inžinierius Cheva- 
lier, kurs slaptosios Tifliso po
licijos buvo pasmerktas tre
jiems metams kalėjimo. Kai aš 
apleidžiau Solovecką spalių 6 
dieną, Chevaliero padėtis buvo 
labai bloga. Jo rūbai buvo vi
sai sudriskę, batai ant kojų ne- 
besilaikė. Pinigų jis neturėjo, 
dėl to buvo priverstas gyventi 
vien kalėjimo porcijomis. O 
tai reiškia badmiriavimą.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas k t, 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 Žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vienų dieną 92 centai 
i dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colj j dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

ko buvę išvežta keli šimtai kai
riųjų socialistų revoliucionierių, 
anarchistų ir panašiai, bet dai
giau kaip 7,(MM> kitų vis dar ten 
tebelaikoma, tarp jų esą apie 
500 moterų. Gretymame Kemės 
kalėjime esą dar apie 700 kali- 

niy.
Tarp kalinių ir krimina

listų. bet daugiausiai tai vis 
asmens, kurie buvę įtarti dėl 
nepalankumo sovietų valdžiai. 
Tarp jų esą daug laikraštinin
kų, rašytojų, profesorių, stu
dentų, buvusių armijos ir laivy
no oficierų ir apie 150 dvasiš
kių, tarp jų penkiolika arki
vyskupų, vyskupų ir religinių 
mistikų.

žiaurumai kalėjime
Cederholmas sako, kad blo

giausias kaliniams laikas tai 
esą pirmi keturi mėnesiai po 
atgabenimo į kalėjimą. Kaliniai 
sukemšami į vieną seną kated
rą, kur naktimis jie turį taip 
ankštai suspausti . ant suolų, 
vietoj lovų, kad nė apsiversti 
negalima. Jie verčiami dirbti 
nežmoniškai sunkius darbus. 
Vienas Cederholmo partijos na
rys miręs gelžkely, pakeliui i 
kalėjimą. Traukiny kailniai bu-' 
vę ankščiai sukimšti į geleži
nius narvus ir taip palikti per 
tris dienas be maisto. Vienas 
miręs tuojau pirmą naktį, po 
begalo sunkaus darbo, antras 
vėl palindęs po suolu katedroj, 
ir ten miręs.

Po keturių mėsesių “bandy
mo”, su daugeliu inteligentų 
kalinių y pa: su technikais, prn 
dedama elgtis kiek žmoniškiau. 
Jiems duodą kiek patogesnę 
būklę ir specialius darbus. Visi 
galį pirktis maisto svetnamy— 
jeigu kas turi pinigų.

Skurdas ir ligos
Del netikusio maisto ir sto

kos daržovių tarp kalinių visa
dos siaučią įvairios ligos ir 
škorbutas. Daug kalinių visai 
neturį batų ir devj iš karnų 
pasidarytais autuvais. Drapa
nos visų esą vieni skarmalai.

“Kai aš žvelgiu atgal į mano 
praleistą Solovecko kalėjime 
gyvenimą,” pareiškė Cederhol
mas, “apie jį aš galiu pasakyt 
tik vienu žodžiu — pragaras”!

BERLINAS, sausio 13. — 
Prezidentas Hindenbmrgaa pa
vedė kancleriui Luthenii suda
ryti naują kabinetą.

Reikalauja alianty apleisti 
Reino krašta v
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Kitaip Vokietija turėsianti ati
dėti neribotam laikui įstoji
mą^ j Tautų Sąjungą

BERLINAS, sausio 14. — Už
sienių reikalų ministeris Stre- 
semannas šiandie pasakė reich
stago užsienio reikalų komisi
jai, kad jeigu aliantai vis dar 
laikysią savo 75,000 kariuome
nę Reino krašte, tai Vokietija 
savo aplikaciją įstoti į Tautų 
Sąjungą turėsianti atidėti ne
apribotam laikui.

Santarvininkų nieko nedary
mą ir tebelaikymą okupacijoj 
Vokietijos kraštų Bėdino val
džia laiko kaipo prieštaravimą 
Lokarne padarytai džentelmenų 
sutarčiai, pasakė Stresemannas.

Traukiniu tarnautojai rei
kalaus algos priedo

CLEVELAND, Ohio, sausio 
14. — Gelžkeliečių organizaci
jų Brotherhood of * Railroad 
Trainmen ir Order of Raihvay 
Conductors nariai beveik kaip 
vienu balsu nutarė reikalauti 
iš samdytojų didesnės algos.

Austrijos miiiisteriy kabi
netas pasitraukė i

VIIsNNA, A. t įsit t-i Hausio 14.
Austrijos miiiisteriu kabine

tas, su Dr. Banieku prieky,
šiandie atsistatydinu pareiš
kęs kad finansinių reformų pla
nai, kurie buvo Tautų Sąjun
gos nustatyti, tapę jo įvykinti.

Seimo pirmininkas šaukia 
parlamento komisijų ' 
sirinkti rytoj pasitarti dėl nau
jo kabineto sudarymo.

Iš Londono j Maskva oru 
per 24 valandas 
\ -L_

BERLINAS, sausio U Vo
kiečiai ruošias nuo šių metų 
balandžio 1 dienos įsteigti nau
ją oęo liniją taip Maskvos per 
Bei liną į Londoną. Naktimis 
kelią rodys įtaisyti V tam tikri 
žiburiai, kas dvyliką mylių 
nuo kits kito, ir nusilei
džiamos vietos kas dvidešimts 
mylių. Kelionė tarp Maskvos ii 
Londono truks tik dvidešimts 
ketui’ias valandas.
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Denortavo raudo
nųjų vadą 

■■ A. ■?

VERA CIUZ, Meksika, sau
sio 13. — Vyriausybė suėmė 
,‘raudonųjų” lyderį. Heroną 
Proalą, pasodino vienan iš
plaukianti!) laivan ir įsakė nie
kados daugiau į Vera Cruz 
nebegrįžti.

5 mėty duktė nušo
vė motiną

ATLANTA, Ga., sausio 13.
“Mama, aš tave šausiu,” pa

sakė penkerių metų Katriutė 
Lanier savo motinai, atstačius 
j ją. tėvo šautuvą, ir padirgino 
įvaizdžio kojukę. Motina krito 

su peršauta krutinę.

PANAMA, sausio 13. —Pra
neša, kad Ekvadoro respubli
kos karinė valdžia užleidus vie
tą civiliam miništerių kabine-
tui.

BOSTON, Mass., sausio 13 
Griaunant istorinį- Parker trio- 
besį šiandie buvo čia skaudžiai 
sužeisti septyni darbininkai.

[Pacific and Atlantic Photoj
Prezidentas Coolidge su savo šeimyna: žmona ir sūnumi John.

' Nikaraguos respublikos 
prezidentas traukiasi i

I

Nikaragua gali netekti Jungti-'
V'wlxti Jti pripažinimo

\VASI1INCTONAS. sausio
14. Jungtinių Valstijų mi- 
nisteris Managuoj šiandie pra
nešė valstybės departamentui, 
kad Nikaraguos respublikos 
prezidentas Solarzano įteikęs 
kabinetui save rezignacij .

Jei prezidento rezignacija 
'bus priimta, Nikaraguos val
džia veikiausiai paims į savo 
rankas karo ministeris, gen. 
Emiliano Chamorro, kurs ir 
šiaip laikomas tikruoju Niką-' 
ragucs diktatorium.

i Tuo atveju Jungtinės Valsti
jos atšauktų formalį pripažirti-1 
mą Nikaraguos, kadangi VVash-1 
ingtono valdžios nusistatynias 
yia nepripažinti Centralinės A- 
merikos valdžių, kurios įeina 
galion nekonstituciniais budais.1

Padrąsinimas linčiuoti Į 
juoduosius i

CLARKSDALE, Miss., sau
sio 1 I.—Prisaikinlųjų teismas 
vakar čia išteisino (i. O. Cainą, 
kurs buvo kaltinamas dėl 
žmogžudybes ryšy su nulinčia- 
vimu andais vieno negro, ILind- 
say Colemano. Džiurimenai gin
čijos dvidešimt septynias va
landas, ligi pagaliau kaltina
mąjį išteisino.

TEATRAS SUDEGĖ

DUŲUOIN, III., sausio 14.
Šiandie gaisras sunaikino vie
tos Grand teatrą, padarydamas 
dauginu kaip 50,000 nuostolių.

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

» \

Aplamai gražu ir truputį 
šalčiau; stiprokas didžiumoj
vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimom 17°, maksi mum'39° F.

šiandie saulė teka 7,:!6, |©i-
džiasi 1:13 valandą.

Šalčiai ir sniego pūgos
Vakarų Europoj ,

PARYŽIUS, sausio 14.
F'-i-ancijoj ii- Italijoj užėjo ne
paprasti šalčiai ir sniego pūgos 

Visa siaurinė ir vidurinė Italu
ja, iki pat Neapoliui, uždengta 
sniegais. Franci joj termomet
ras nuo 60 laipsnių Farenheito 
staiga nukrito žemiau zero. 
Kur praeitą savaitę siautė po
tvyniai, dabar visur ledo plotai, 
kuriais ‘švilpia, sniegą nešdami, 
skaudus rytų vėjai. Sniego pū
gos padarę didelės žalos gėlių 
auginimo sritims Nicos ir Kau
nu apygardose.

Du užmušti'traukinio 
katastrofoj

COFFEYVILLE, Kas., sausio 
11. Anksti šį rytą, iššokęs iš 
bėgių, susikūlė Missouri Pacific 
“Radio Special” traukinys. Ne
laime atsitiko apie dešimt my
lių nuo ColTeyvillės stoties. 
Katastrofoj buvo užmuštas ma- 
šnistas W. Reed ir kurintojas 
Woodward, o vienas kondukto
rius, Ed. Bemish, turbūt mir
tinai sužeistas. Pasažkrių kiek 
skaudžiau sužeistų nebuvo.

Ispanijos aviatorius 
skris per Atlantiką

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
14. — Ispanų aviatorius Fran
co ruošias sausio 22 skristi 
specialiu Dornier \Val hidro-
' planu per Allantiką Piet /• 
metiką, o iš ten į Jungtines 
Valstijas. Kelionėj I. lydė* !:a 
pitomu- Luiz le AMg

BANDITŲ DRĄSUMAS

NEW VORI^AS, sausio 11.- 

Vakar į vieną “ystsaides” resto
raną atsilankė astuoni oandi- 
tai ir privertė du šimtu valgiu
sių restorane išvartyti savo ke- 
šenes ir atiduotu jiems pinigus. 
Plėšikai išsinešė tarp 8,000 ir 
10,000 dolerių.

MEDŽIODAMAS NUSIŠOVĖ

CHAMPAIGN, IU., sausio 
1 L—Medžiodamas kiškius ne
tyčia savo šautuvu nusišovė 
Levvis Glandt, 19 metų vaiki-

4 nas.

Italy konsulas apstumdė 
Chicagos laikraštininku
ATĖNAI, Graikija, sausio 14.
C.hicagos laikraščio Tribūne 

užsienių korespondentas, George 
Sk Įdės, vakar ėjo čia | Vengri
jos konsulatą, bet per klaidą 
pataikė įeiti j gretimą Italijos 
konsulatą. Kadangi korespon
dentas, įėjęs vidun, nenusiėmė 
kepurės, tai Italijos konsulas, 
nepaklausęs nė kas jis nė ko 
norįs šoko prie korespondento 
ir, dviejų savo asistentų pade
damas apstumdęs jį, išmetė lau
kan.

Koi espondi ntas kreipėsi j 
Amerikos ministerį Graikijai, 
prašydamas daryti atatinkamų 
diplomatinių žingsnių prieš 
Italijos konsulą.

Korespondentas Seldes prieš 
koletą menesių buvo išvytas iš 
Romos už tai, kad savo tele
gramose užsienio spaudai nepa
taikavo Mussolinio valdžiai.

9

Kongreso butas tardys 
aviacijos dalykus

WASHINGTONAS, .sausio 
14. — Ateinantį antradieni pra
sidės antras aviacijos dalykų 
tyrinėjimas, šį kartą tyrinėji
mus darys atstovų buto milita- 
rinė komisija. Pirmas kvosti 
ti pašauktas bus karo sekreto
rius Davis. 

n ii «

Rusijoj pradėjo nešioti 
alumino dantis

LENINGRADAS, sausio 14.
Rusai pradėjo nešioti alumi* 

no dantis. Leningrado Drntis- 
tikos Akademija surado, kad to 
metalo karimos ir jliejiniai ne 
lik pareina daug pigiau, ne 
kaip aukso arba sidabro, bet ir 
daug geriau laiko.

- - - - - - -- - - /
Atvyko naujas Franci- 

jos ambasadorius
NEW YORKAS, sausio 14. 

Garlaiviu Paris vakar atplaukė 
į New Yorką naujasis Franci- 
jos ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms, Henry V. Berengei*. 
.Jis užims vietą buvusio amba
sadoriaus Emile Daeschnero.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ

BUSJINELL, 111., sausio 11. 
— Chicago, Burlington and 
Ųuincy traukinio praeitą va
karą buvo gelžkely užmuštas 
vietos pilietis Richard Mason.

Garantija , 
Greitumas 
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 gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Unė flabickailė iškeliauja 
į Lietuva

Lietuvaitė Amerikos teatrų ar
tistė važiuoja atlankyt gim
tąjį kraštą.

Naujienoms praneša iš Ne\v 
Yorko, kad žinoma lietuvių ar
tistė, i>-le t nė Babickaite, išva
žiuoja ILietuvon. .Ii išplauks 
garlaiviu Majestic ateinat} šeš
tadienį, sausio 16 dieną. Ke
liauja atlankyti tėviškę ir gi
mines, su kuriais ji jau kelinti 
melai nebesimatė. Lietuvoj ma
no pabūti apie pusmetį, ir apie 
birželio mėnesį grįžti atgal į 
Ameriką.

P-lė Babickaite, kuri prieš 
keletą nu tų veikė Chicagos lie
tuvių scenoj, dabar betgi vai
dina amerikiečių teatruose New 
Yorke. Pastaruoju laiku ji 
buvo su Arthuro Hopkinso 
kompanija, ir bene bus vienin- 
tėlė lietuvaitė, kuri, atvykus iš 
Lietuvos, vaidina amerikiečių 
scenoj.

3d riaušių Aleppoj suim
ta 1,300 araby

JERl ZOL1MAS, sausio 14.— 
Pasak gautų čia pranešimų, dėl 
įvykusių praeitą sekmadienį 
Aleppoj, Sirijoj, didelių riau- 
iii p:r rinkimus į Sirijos kraš

to seimą, buvę areštuota ir į 
kalėjimą sukišta viso trylika 
šimtų arabų.

Du ląiyyJDp aviatoriai 
užsimušė

SAN DIEGO, Cal., sausio 14. 
—Šiandie užsimušė du Jungti
nių Valstijų laivyno aviattoriai. 
Įeit. Kahn ir jūreivis Law, ae
roplanui, kuriuo jie skrido, nu
kiltus iš 1,000 pėdų aukštumos 
į San Diego įlanką.

Rumanija atšaukia 
savo ministerį"

BUCHAREŠTAsT Rumanija, 
sausio 14. — Vyriausybės ga- 
zieta šiandie paskelbė dekretą, 
kuriuo Rumanijos ministeris 
Jungtinėms Valstijoms, Bibes- 
co, atšaukiamas.' Bibesco da
bar yra Rumanijoj. Jis buvo 
jau besiruošiąs išvykti į Wash- 
ingtoųą.

CAIRO, III., sausio 13. — 
Praeitą naktį plėšikai, įsilaužę 
į vietos paštą. suskaldė sau
giąją šėpą ir išsinešė pašto 
enklų ^vertės 500 dolerių.



EAGLE BRAND
CONDENSED MILK.

ąenthartės 
ruutikiįi liko 

pasekmingai 
išaugintos su 
šiuo puikiu 

kūdikiu maistu

/**
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tarpiais elvinU ir Ūmi 
HrgviHMtl:

NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos žinios
Josi p h Stahl, 17(M>

Avė. ir VVm. Morey, 6332 Glen- 
\yood Avė., susitarė apiplėšti 
New Moon chop suey restora
nų, 1021 \Vilson Avė., kadangi 
jiem abiem reikėjo pinigų, liet 
būdami nepatyrę tame “darbe”, 
jie nepastebėjo, kad vienas pa
tarnautojų išbėgo gatvėn šauk
ti policijų. Pasitaikė ir policis- 
tas, kuris juos abu ir suėmė.

Miesto tarybos transportųci- 
jos komitetas dabar svarsto 
gųilvekarių ir elevatorių klau
simų. Mat ateinančiais metais 
baigiasi sutartis su gatvekariais 
ir reikalinga tų klausimą 
nors išrišti. Pasiūlymų 
daug, bet kad iš jų nieko 
nėra.

—
Penktadienis, Sausis 15, ’26

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

KUDIKkŲ SVEIKATOS.

ilua rtyrivj* taiku

mrbM HtaunuJ ta Uetel

bei moteris, niekas nėra taip svar
bu pirmose dienose kaip maistas. 
Del- tos priežasties žmonės senai 
mete bandinėje. Išmintingi žmonės 
nerizikuoja. Jei motinos pieno nėra, 
jie tiesusi rupi na, bet tuoj pradeda 
vartoti Borden’s Epglc Brand Pie
ną. Pasinaudok patyrimu millonų 
vaikų laike paskutinių trijų gent- 
karčių.

Motinos bildėdamos prie savo kū
dikių matydamos, kaip jie nemiega 
naktimis ir kaip jie kaso, savo odą 
rado, kad Caditin Ointmenl yra di
deli palengvinimu, šis stebuklingas 
vaistas tuojaus sustabdo niežėji- 
pią ir palengvina ir greitu laiku 
pagydo kiekvienų suerzintą ir už
sidegusią odą. Jeigu, jūsų kūdikis

■•T"-"

turi kokių nors odos ligą, •pamė
gink Cadmn Ointmentą. Cadmn 
Ointinontas yra pagamintas Ameri
koje, jisai ne padarys blėdics nors 
ir švelniausiai odai.

Skaityk atydžiai kas savaitę ii 
tuos straipsnius ir pasisek ateičiai.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos Ir tlratą suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 Wį 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

■■ m .-u, ............ .............. ....................................

....... . ..............
Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarej as

Valandos: Kasdien nUo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus (Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

kaip 
yra 

gera

('.o. nutarė 
temokėti

iš Kcnosha, 
n u ta- 

UIM) 
dar

Sears-Hoebuck & 
savo šėrininkams 
411,500,000 Šerais.

Nash Motors Co.
automobilių fabrikai! (a i, 
rj išmokėti šėrininkąms 
nuoš. dividendus šėrais ir 
po $10 už kiekvieną Šerų.

Ui M 
kupone 

_ u a 11 • 
dykai > lietu

viškai pamokA ( 
_.alp priiiurėti- 

ir penėti savo ir 
jūsų kudikb Iškirp

kite i r prlgiųskito 
fliandlo bu juaų vardu 

ir ad resu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bldg. New York

Policijos viršininkas Collins 
pareiškė, kad neužilgo automo
biliams vidurmiesly visiškai ne
bus leista sustoti -- Vparkinti”. 
Dabar negalima “parkinti” tik 
didžiausio judėjimo laiku —- 
rytais ir vakarais.

TINKAMAS SUVIRŠKINIMAS 
MAISTO SVARBUS

Daugelis motinų su smagumu gi
riasi, kad jų vaikai “valgo viską”. 

’ šitos motinos nesupranta, kad vai
ko viduriukai nėra ant tiek jau iš
sivystę, kad galėtų tinkamai virš
kinti bllę ką. Pilvas ir virškinimo, 
organai, kaip ir visi kiti Organai ar. 
muskulai, išsivysto iąipftniškai iki 
pripranta prie valgių suaugsii).jų.

Joks maistas nėra nniidingils jei 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis 
vaikas gali suvalgyti Valgį skirtą 
suaugusiam, o vienok negauti užtek-1 
tinai sotumo ,vion dėlto, kad jis tą 
maistu negali asimiliuoti. Mvar-i 
biausi dalis kūdikių penėjimo yrą' 
tinkamas parinkimas valgių. Tokie] 
valgiai kaip šutintos pupos, virti 
kopūstai, keiksai, blynai ir . kepti 
valgiai užganėdina suaugsiąs, bet 
netinka vaikams.

Pienas turi būti duodamas jicitiR 
su kiekvienu valgiu, nes augantis' 
vaikas tiek pat pieno reikalauja, 
kiek kūdikis. Parink pieną, kuris 
švarus ir sveikas. hagle Brrfntt 
Pienas - ypatingai tinka 'vaikams 
dėlto, kad suteikia reikalinga sotu
mą augimui, ir prie to lengvai 
virškomas; ■.

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS

Mid-WinteNJaiice
Given by the x

GOLOEN ROB GIRLS CLUB
Aukso Rykštės Merginų Kliubas

At Lįth. Auditorium 
3131-35 So. Halsted Street 

Satv.rday' Evening, 
January 16th, 1926

Entree at 8 o’clock Tickets 75 cents 
Music by CHAPMAN

Borden’. Eaglo Pienas šiandien 
auklėja daugelį vaikų, kurių tėvai 
ir pratėvlai buvo išauklėti Eaglo 
Pienu oi) ir ‘70 metais. Kada pa- 
svai'stai, jog Borden’s yla pienas 
vartotas per tris gentkartes, ir ku
rį kasdien vartoja vis daugiau ir 
daugiau žmonių, tai turi būti tam 
priežastis. O priežastis ta, kad jis 
pasirodė saugus, tinkąs per tiek 
laiko ir žmonės juo užsiganėdinę.

Nežiūrant kur eisi šitoje šaly ar 
Kanadoje visur gausi Borden’s 
Eagle Pieną šviežią ir sveiką veik 
kiekvienoje krautuvėje, 
žvilgiais tai vienatinis 
nas auklėti kūdikius, 
tinos pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius iš- 
•iiiklėti į stprius, sveikus vyrus 
---- ------- ----- -----------------------:----- u

Visais ąt- 
saugus pie- 

kuomet mo-

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxzx  M
THE CHICAGO 

ORCHESTRA
^FREDERICK STOCK. VedZ

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D ĖL JŪSŲ —

Pranešu, jog ką tik išėjo iš spau
dos lietuviškų šokių knygutės ant 
smuikos, kuriose telpa 37 nume
riai: 3 maršai. 1 kadrilius, 1 ga- 
liopas, 8 polkos, B valcai, 3 ma
zurkos ir daug kitokių lietuviškų 
šokių. Gražiais viršeliais pagražin
ta. Su prisiuntimu $1.00.

Longinas Buinis 
120 W<>bster Avenue 
, Cainbridge, Mass.

k

SIERINES VANOS
o

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

jūsų li«ų.

Pirtis ir kambariai *7E
nakvinei ..................... 4^ I ■ I W

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

Tel. Boulevard 4552

Kų Jus Darytumėt 
Del Krupo

Del Krupo — Kų jus 
Darytumėt?

Štai yra gydytojų receptas varto
jamas milionuose namų per 35 me
tus, kuris prašalina krupą be vėmi
mo j 15 minučių. Taipgi geriausiai 
žinoma pagelba nuo Kosulio, Slogų 
ir Užkinkančio Kosėjimo. Jei turite 
kūdikių savo namuose jus privalote 
turėti savo namuose daug sykių iš
bandytų gyduolių rekomenduotų ge
riausių kūdikių specialistų. Prašyki
te savo aptiekoriaus dabar Dr. 
Drake’s Glessco, 50c butelis?

'JHLLOGGS 
tastOcastor 0IL

Labai geras caator oi) pa
darytas dėl medikallo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose t r su kabeliais. 
Pas visus apbekorius.

J3S

►<

M 
M 
M

►< 
N

M

90
Muzikantu

DeLAMARTER, Pagelbininkas
Duos Savo 90

Muzikantu

POPULIARI koncertą 
International AmpHitHeatre 

Keturias dešimtis trečiu ir Halsted St.
UNION STOCK YARDS

POPULIARĖMIS KAINOMIS 50c
Vaikams tik 25c. Pardavimui prie Amphiteatro Koncerto vak.

PANEDELIO VAKARE 8:15 V 
SAUSIO-J AN. 18 s.

Chicagos didžiausia Orkestrą jūsų, apielinkėj ir gerose aplinkybėse

TIKI ETAI DABAR PARSIDUODA SEKAMOSE VIETOSE:
M rauk Bros.’ Drug Store

5058 So. Ashland Avė., 
John A. Rosku’s Drug Store

5058 So. We»tcrn Avė., 
Ortenstein’s Drug Store

4701 Cottage Grove Avė.
Ganu Bros.’ Drug Store

4658 So. Ashland Avė., 
L»v/rpncc Rlahr»ik*u Drug HCo

47CŲ So. Rola-y St.
Aldona Drujc Store

4700 So. We.<tern Avė.
Wm. F. Stulpin’s Drug Store

3459 So. Halsted St., 
Jom. J. Shine’s Drug Storo

3501 So. Western Avė.
Jas. P. Crosvley’s Drug Storo

800 W
Peoples Stock Yards State Bank,

47th ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Kidder

6058
W. K.

47th
W. R.

55th
1 Stock

4150
Becker, Ryan and Co.

6245 So. Halsted St., cor. 63rd
Chicago Daily Drovera Journal,

880
Chas.

800
Park

Store

Storo
Storo

Kist St., cor. Halsted St.

& Ashland Avc. 
and Lewi»* Drug Store 
Cottage Grove, cor. 51st St. 
Young 
St. & 
Young 
St. &

Yards National Būni;
So. Halsted St.

& Bros.
Kenvvood Avė.
& Bros.
Michigan Avė.

.1. F. Thotne’u Drutf Store 
6301 So. WeHtern Avė.

B. J. Olidcwell’H Drug 
3153 ;W. 63r<l St..

Ilutaon’M Pharmacy 
6900 Wentworth Avė.

Paul M. Kepner’t Drutf 
500 W. 59th St..

Hermnn A. Yate«* Drupf 
5859 So. Ashland A ve _

Ceo. C. Goeppncr’a Dm? Store 
5001 So. Kedzie Avė.

Tischart and Fortiers Drug Store
5058 S.o. Huluted St.,

Libby McNeill & Libby, 
Stock Yards

Armour & Co Stock Yardi
Swift & Co. Stock Yards
Drovers National Bank, 

42nd & Halsted Sts.
Chicago Mdse. & Equip. Co. 

828 Exchange Avė.
D. T. Croppi Drug Store, 

69tlf & South Park Avė.
Central Cut Rate Drug Co..

69th & Cottage Grove Avė.
Arrovv Drug Co., 

79th & Racinje Avc.
Chathani Drug Co., 

79th & Cottage Grove Avė.
Scanlan Drug Store, 

69th & Halsted St.
University of Chicago Sett’ement, 

4630 Gross Avė.
Fellowehip

831 W.
Depozito rs

4701 S.

1145 Milwaukee Avė

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai, vakare, 
kasdien.

1555 W. 12th Street
II augštas. Room No. 4 

CHICAGO, TLL.
Valo, prosįna vyrų ir moterų | 

drabužius. k i
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Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių j lįs visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas?

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

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

CAT NO.llM

Vardas

Adresas

Miestas............................... State............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

M
M
H

M

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas
Pinigų prisiusiu $

ANT JUSĮI LOTO
Pafetatysime 5 kambarių murinj 

bunj<alow už 
$4950

$500 įmokėti kitus po $50 j mėnesj 
2 flatų namas ap&ildomąs garu 

$10,000
$1000 jmokčti, kitus kaip 'rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

Pasitarkite Su 
Specialistu

Ar Jus esate 
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 
priežastj 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 juk" 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 turime naujausius serums 
“606” ir “014” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PEOPLE’S 
HEALTH

DR. GILL
40 North 

Kampas

INSTITUTE
Specialistas

Wells Street 
Washington

Valandos: Panedėlyj, Ketvergę ir 
Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedėlioms 
ir šventoms dienoms nuo 10 iki 1.

■■■■■■■ ■ ■■in■■■■■■i
Matai Kas Dedasi?

*

Valsčius

Apskritis

FRBlTvM <**

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
r d;. '

Siuntėjo parašas

Adresas

2xXXXtXXXXXXXXXXXXZZXXZXXXXXXXXXrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

House, 
33rd Pliuse 
State Bank, 
Ashland Avė.

Exchange Avė. 
E. Rosa’ Drug Stora 
E. 63rd St., 
Pharmacy

6901 Wentworth Avė. 
. C. VVilHams’ Drug Stora 
1603 W. 68rd St.

$400.00

Subatoj, Sausio 16, *1926

1739 So. Halsted St

$400.00D0VA^SHII 

Didelis Maskaradų Balius 
RENGIA BRIGHTON PARKO LIETUVIU 

ATLETIKOS IR PAŠĖLPOS KLIUBAS

MELDAŽIO SVETAINĖJ
2224 We»t 23r<l I’lacc

Pradžia 7:30 vai. vakare. - Įžanga 7Qc. su pasidėjimu rūbų. 
Muzika J. POCIAUS.

(jei nori

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

Litą kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Mfe D M

ao 
100 
200 
800 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paltu 
$5.75 
10.75 
21.00 
31.25 
41.50 
51.75

Telegramų 
$6.25 
11.25 
21.50 
81.75 
42.00 
52.25

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.50 
92.75 

103.00 
514.09

ramu
62.50
72.75
<83.00
98.25

108.50
514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 2$ centus prie kožoos dešimties dolerių 
Visuose reikaluose adresuokite:

‘£ave” 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 iškirpdarnas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Chicago, Illinois Naujienų Spaustuve
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[korespondencijos
gi tad skirtumas tarp centris
tų ir klerikalų?

Centristų konkurencija apAvie* 
tiečiams.

Detroit, Mich.
Purvina centristų politika •

Detroito Progresyvių Drau
gijų Sųryšis sušaukė IB drau
gijų konferencijų liksiu su
rengti bendrą • protesto mitin
gų prieš Lietuvos valdžią. Kon
ferencijoj dalyvavo 55 delega
tai, didžiumoj Amerikos Dole
rinės Partijos nariai centris
tai. Jie nutarė pasikviesti kal
bėtojus iš kitų miestų, nors 
daugelis delegatų tam prieši
nosi. nurodinėdami, kad nėra 
reikalo" kviesti kalbėtojus iš 
kitų miestų ir mokėti išlaidas 
už geležinkelius, verčiau tas 
išlaidas paaukot Lietuvos poli
tiniams kaliniams, o pastatyti 
kalbėli vietinius kalbėtojus ir 
lai įvairių sriovių. Bet centris
tai Ic nepaklausė ir nutarė sa
vaip.

Kada centristai ir konferen- 
< įjoji pradėjo varyti savo pur
viną • politiką, tai I delegatai 
apleido konferencijų, du nuo 
S LA. ir du nuo ALP. Kliubo, 
užtai, kad centristai nenorėjo 
kitų, apart centristų, įsi leist } 
rezoliucijų komisiją ir kitiems 
nedavė nė kalbėt.

Protesto mitingas įvyke 
gruodžio 27 d. Kalbėtojų buvo 
du vienas iš C k vėlam!, O. A. 
Aimanaviėia, n kitas i> Chica
go -Andrulis.

Prakalbas atidoje centristų 
barberis ir pristatė kalbėt Ai
mana virių, a prubeži įlodamas

“politinius kalinius“, kurie pie
tauja kartu su daktarais ir 
advokatais.

■ ■■ »■■... •

Centristų monkey biznis

Centristais (komunistai) tan
kiai plūsdavo kitus, kurie tik 
imdavo Įžangą į prakalbas. Jie 
gvoltu lėkdavo, kad tokios pra
kalbos nesančios darbininkiš
kos, o lik oportunistiškos, 
i engiamos lik liksiu pasipini
gauti. Bet dabar palys cen
tristai taip daro' štai kada ] 
Detroitą buvo atvažiavęs su 
prakalbom kokis tai Am. Do
lerinės Partijos feikoris, lai 
centristai pagarsino, kad tai 
esąs atstovas iš Busi jos ir ka
da savo kozirnyėioj surengė 
jam prakalbas, tai įžangos ėmė 
net 50c. Bet kad tai darė cen
tristai, tai jiems, žinoma, ne
buvo oportunistiška ir nedar
bininkiška. 4

Centristai ir klerikalai viena ir 
tą pati biznį varo.
Klerikalai daro biznį su 

Kristum ir Rymu. O centris
tai tokį pat biznį daro su Le
ninu ir Maskva. Klerikalai, 
apvaikščiodami Kristaus atmi
nimą ir prisidengdami Pyniu, 
turi didžiausių progą išnaudo
ti tamsius parapijomis. Cen
tristai irgi nuo to neatsilieka, 
štai jie apvaikščiodami Lenino 
paminėjimą, irgi išnaudoja sa
vo sumulkintus narius, imdami 
po 25c. įžangos. Taigi norė
jusieji pagarbinti Leniną turė
jo užmokėti po kvoterį. Kame

Detroite v ra didelė konku
rencija parengimuos, tarp lie
tuviškų centristų ir apšvielie- 
Cių. Konkurencija pasireiškia 
tuo, kad centristai tankiai už
bėga iri akių apšvietiečiams su 
tuo pačiu veikalu. ('cnt ristai
čia vartoja gudrią politiką. Jie 
mokinasi veikalus, pasidaro iš
kaliu) apgarsinimus, neduoda
mi apgarsinimuose dienos vai
dinimo ir laukia Kada apšvie- 
tiečiai statys lų patį veikalą. 
Kaip tik tai sužino, tuoj cen
tristai rubber stempa įspau
džia dieną vaidinimo ir prade
da visuV skleisti apgarsinimus, 
net ir per laiškus siuntinėdami. 
Man irgi teko gauti laišką su 
apgarsinimu “Dvi Seserį’’, ku
ria centristai statė viena sa
vaitę pirmiau apšvietiečių. Bet 
kaip girdėjau, pasekmės. Cent
ristams ne kokios. Centristai 

^statydami “Dvi Seseri” įlindę j 
skylę ant $30. o apšvietiečiai 
statydami lą patį veikalą sa
vaitę vėliau pelnę apie $27.

ši konkurencija centristams 
nesiseka 'todėl, kad . Detroito 
publika eina tik ten, kur 
yra gabesni lošėjai. O apšvie4 
liečiu lošėjai yra nepalyginamai 
gabesni už centristų ir centris
tai negali dailėj • pasistatyt 
prieš apšvietiečius.

Sausio 10 d. net įvyko susi
kirtimas su centristais. I'ą 
dieną apšvietiečiai statė dramą 
“Kun. Macochas”. Tą patį vei
kalą ir lą pačių dieną statė ir 
centristai. Skirtumas buvo tik

'Tąsa ant 5-to pusi.) %

SUMANUS KURSAS
Kuomet jums reikia cod-liver aliejaus, supran

tama, jus turit žiūrėti, kad butų grynas, lengvai 
virškinantis, nei vienas nėra per geras. Sumanus 
kursas yra turėti pasitikėjimą j žinomą

SCOTIS EMULSION
Tūkstančiai gydytojų užrašo jj j receptus, 

todėl, kad jie turi pasitikėjimą j jo gerumą ir 
žino, kokią turi jėgą maistingume ir greit pra
šalina silpnumą ir suteikia šviežių stiprumą. 
Vartokit jį reguliariai!

Scott X' Bowne, Bloomfield, N. J. 25-69

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
-Miesto ofisai

1?7 N. Dearborn St„ Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nūn 9-4
\ Gyvenimo vieta: >
\ 3323 So. Halsted St.
\ Tel. Boulevard 13 »•

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. *— Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų i ir 2 morgičiams

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashingtoa St. RoOm 1319
•felephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600
------------ -- - - t'

j. P. WAITGHFS '
ADVOKATAS

Roselando Ofisas: I
Tel. Pullman 6377

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

■M.

gal.

Tel. Blvtl. 3138 
Woitkiewic®- 
BĄNIS'

\ ' • 
K '

*

’ ■

AKUŠERKA
^^Kt^Į^Pasekmingai pa

tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
lykai moterims 

merginoms.
3113 South 
HalMted St.

KREIVOS 
AKYS 

Ištaisomos

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 S<». Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlįoj 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augšeiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovai

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1® iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

«*-DR. HERZMAN
•Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeiis.

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

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

VALANDOS: Nuo KL-12 pistų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Į Dienomis: Canal 
3110. Nakt{ 
Drexel 0950

Boulevard 4180
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir ro 8 v. ▼.

Telefonai* i

laiką kalbos—tik pusę valan
dos. Aimanavičius turėdamas 
tiek mažai laiko kai did tokio 
svarbaus reikalo, tai vien tik 
ti timpai galėjo nurodyti kaip 
Lietuvos ki ikščioniškieji val
donai kankina Lietuvos darbi
ninkus. Baigiant pusvalandi 
centristų barberis ėmė su koja 
trepsėt, tuo duodamas ženklą, 
kad užbaigiu prakalbą. Baig
damas Aimanavičius ragino Dė
ti Jlo darbininkus paremti ir 
Lietuvos darbininkus, kurie 
kovoja prieš krikščioniškąją 
valdžią ųž pasiiiuosavimų.

Antras kalbėjo Andriulis, 
čia jau visai kitaip. Jam laiko 
neapribola ir nors kalbėjo dvi 
valandas, nieko svarbesnio ne
pasakė Detroito lietuviams apie 
Lietuvos padėtį. Per visą tą 
laikų vien iškarpas iš laikraš- 1 
čių skaitė ir spjaudėsi, taip* 
kad net šlykštu buvo iš šalies) 
žiūrėti. Ant pabaigos tik nu
siprunkštė ir pasigyrė, kad jis 
Chicago kasdie eina į tokių 
valgyklų, kur sueina vien lik 
daktarai, advokatai ir Vilnies 
redaktoriai. Tuo prakalbos ir 
užsibaigė,— ne apie Lietuvą, 
bet apie Chicagos lietuvių dak- ‘ 
tarus, advokatus ir Vilnies re
daktorius, kaip jie išvien pie
tauja.

Po prakalbos katalikai ir 
sandariečiai pradėjo statyti 
klausimus. J kelis dar leido 
atsakyt, bet paskui centristai 
pašnabždėjo barberini j ausį, 
kad uždarytų susirinkimą, nes; 
nesą laiko cmtiistai turės vei
kalą vaidinti. Taip ir uždarė 
mass-milinga didžiausiu termų, 
negalėdami atsakyti į daugybę 
paduotų klausimų, nors iki vai
dinimo buvo dar dvi valandos 
ir laiko į klausimus atsakyti 
buvo užtektinai. Bet centristai 
kaip greit padarė kolektų neva 
dėl politinių kalinių, taip greit 
ir uždarė susirinkimų. Tik 
dievas žino, ar tos aukos pa
sieks {Lietuvos politinius kali
nius, greičiaus pasieks tuos

i

onus

Pirk bonus savo bankoje. Persitikrink 
pats, kad darai gerą investmentą.

Pirk West Side Trust Pirmo Mortgage 6% 
Real Estate Aukso Bonus. Jūsų pinigai pa
tįs per save atneš jums įplaukas ir tuo pa
čiu laiku jie bus nepaliesti.

i ♦ i

Ateik ir tegul mes jums paaiškiname mu
sų pardavimo pienus.

West Side T rust 
& Savings Bank 

AUTORIZUOTA TRUSTO KOMPANIJA
Ant kampo Halsted ir Rooševelt Rd., CKicago.

VIENYBE

JOHN MINSKAS
LAWYER

• ii? *
Lietuvis Advokatas 

2221 22 St.
arti LeaVltt St. 

Telefonas Cinai 2552.

V. W. RUTKAUSKAS ' 

Advokatas
29 So. La Šalie StM Room 530 

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

Tel. Yards 4681
...................

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare
I 4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 

Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA .

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

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

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

Tel. Kenwood 51Q7
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare. 
-

Valandos: 9 rytd^ki 8:30 vakare. 
Scredoj ir PStnyčioJ nuo 9 iki 6 
NeBėliojnua 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VnlcHTcžis
32.41 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
—

1 J.......... 1 1 . ................      »

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS ,

12037 Normai Avė. 
Tel. Fullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiat

__________ '"L

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue
• Tel. Hemtock 1385 

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

V.l................... !■ I ,1 ■■■>

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

I I ........... I ■ . ........................... I ! ■

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

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

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, 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 ......................................................

Telephone Yards 0994

DR, MADRIDE IAHN
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 
DOW1AT—SASS

Ofi«o Telųphonan Boulevard 7065
Rezidencijos Tel. Lafayette 5793
Dr. A. J. .Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 12 ryto, 7 9 vakare.
Nedėlioj 10 |2 ryto. Pirmadieniam

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Offsas — 3133 So. Halsted St.

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis no*

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

DR. L 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 Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2$74
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kasdien

rxx±xxxxxi3xxxxxxxxxxxax
= Dr. Lawrence P. Slakis
h DENTISTAS
m 4454 So. Western Avė.
J Valandos: m

1 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieago 
arti 31st Streąt

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

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 6612

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St. 

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Tel. Armitaae 0664. 
ir 7 iki 9 vak. 

._ -ieną.
Logan Blvd.

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

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

kamp. Noble St.
Vai.: 2 iki 4 po pietų

Nedalioj 10 iki 12 di
Rezidencija: 2950 

Tel. Belmont 5217.

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

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė, .

Tel. Wentworth 0209 ir
Englewood 4760 I

Liaudies Universitetas
k

Tas, kuris turi 37 metų '‘Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus *'Fiv« Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

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

....................... , - -----

Data: Sausis 15, 1926

Garsinkities “Naujienose”

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4641 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Aibany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, fr-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Offico Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

uear 47th Street I
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, II].

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir jjėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

‘ — —

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

Jarch 17th, 1914, at tha Poat Office 
»f "’hieago, 111., a n dar the act of 
■fizvh 2nd 1879.

UislmoHjlmo kaina: 
Chicago je — paStu:

Metams ...................... ,............
Pusei metų ----------- -----------
Trims mėnesiam* ____.........
Dviem mlactataiud ______
Vienam rnlneelul _____ ___

Chicago je per ueiiotojuai
Viena kopija ..... —............. ....
Savaitei ------ *________ _—-___ 18c
Minėki ui .......    ............ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Matams -------------
Pusei metų ------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Uetuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

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

orderiu kartu su uisakymu.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
Mkmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
^rovi, 1789 So. H ai s tad St., Chicago. 
Irt. — Telefonai) Roosevelt 8500.

laiške giriama sovietų Rusijos 
kalėjimai. “Delegatas“ išreiš
kė didelį nusistebėjimą, ir pasi
piktinimą ir griežtai pasakė, kad 
nieko panašaus “delegacija” nė
ra skelbusi spaudoje!

Laiškas, aprašantis visą šitą 
istoriją, baigiasi tokiais žo
džiais :

“Už trijų tvalandų po dele
gacijos atsilankymo visi kali
niai, kurie buvo išvesti į Če-

kos skiepą, tapo vėl sugrąžin
ti į savo kameras kalėjime. 
Komedija pasibaigė, čekos 
atstovas, kuris vedė kalinius 

' ten ir atgal, pripažino tatai 
atvirai.“
Tai ve kakiais apgavingaib 

“triksais” Rusijos komunistų 
valdžia stengiasi apdumti akis 
užsienio darbininkams. Ir ran
dasi asilų, kurie duodasi jai va
džioti už nosies!

ve (kletkoje), į kuriuos ateina 
pažiūrėt žingeidaujantys vepso- 
tojai. Tuo “delegacijos” vizitą 
pasibaigė. 

f

Beje, dar vienas įdomus inci
dentas iš tos vizitos. Vienas 
kalinių parode vienam “delega
tui “bolševikiško laikraščio ko
piją, kurioje buvo išspausdinta 
atviras “delegacijos” • laiškas 
Berlino socialdemokratų laikraš
čiui “Vorwaerts”. Atvirame

i Šitas dalykas yra dabar svarbu nurodyti, kada ir 
. $8.00 kongrese ir valstijų legislatprose yra keliamas kietosios 
Z 2.D0 anglies kasyklų suvalstybinimo klausimas. Nes jeigu ta- 
■^L5J|tai nebus nurodyta, tai daugelis žmonių ir net daugelis 

pačių angliakasių gali pasipriešinti kasyklų suvalstybini- 
mui. Jie gali manyti: Kas gi čia bus gero iš to, kad “bun- 
čius” politikierių, sėdinčių Washingtone arba Harrisbur- 
ge pasidarys kasyklų bosai vietoje dabartinių savininkų? 
Jie taip pat arba dar aršiaus spaus darbininkus ir nesi
rūpins visuomenės gerovė, kaip ir privatinės .kompani
jos. . • . • . . . .

Kad šitokio priešingumo nebūtų, reikia išaiškinti, 
kas turi vesti anglies pramonę, pašalinus iš jos privati
nius savininkus.

4.00

17.00
3.50
1.75
1.25 

_ .75

REIKALAUJA SUVALSTYBINTI ANGLIES
PRAMONĘ

......... III... I

ApžvalgaĮ
BASI*AI “SEKASI”.

Beda verčia galvoti ir politikierius

GERIAUSIA” KAPITALISTINĖ TVARKA

NUOSAVYBĖS IR PRAMONĖS VEDIMO 
KLAUSIMAS

Kada pirmiaus socialistai sakydavo, kad privatinė 
nuosavybė stambiosiose pramonėse turi būt pašalinta, tai 
buržuaziniai politikes veikėjai vadindavo tą socialistų 
reikalavimą “tuščiomis svajonėmis”. Jie* tvirtindavo, kad 
pramonė negalinti gyvuoti be “privatinės iniciatyvos”..

Bet šiandie jau ir buržuazinių partijų žmonės ima 
viešai pripažinti, kad socialistai kalbėjo teisingai. Štai, 
demokratų kongresmanas Boylan įnešė atstovų bute bi- 
lių (įstatymo sumanymą), kad kietosios anglies kasyk
las perimtų į savo rankas ir operuotų federalė valdžia. 
Pennsylvanijos gubernatorius, Pinchot (republikonas), 
pareiškė Pennsylvanijos legislaturoje, kad administraci
ja pasiūlysianti bilių, kuriuo kietosios anglies pramonė 
butų kontroliuojama ir reguliuojama valstijos.

Kietosios anglies suvalstybinimo 'sumanymas kilo 
dabar iš to, kad tą pramonę yra suparalyžavęs streikas.

Visuomenė mato, kad kalti yra ne angliakasiai, ku
rie išėjo j streiką, bet kasyklų kompanijos, kurios nori 
nukapoti darbininkų algas. Ji mato taip pat, kad dėl kom
panijų užsispyrimo streikas tęsiasi. Bet suvaldyti tas 
kompanijas nėra jokios galimybės, kol nėra įstatymo, su
teikiančio valstybei galią kištis į anglids pramonės rei
kalus. Del to, kad būrys milionierių, valdančių kasyklas, 
nori turėti daugiaus pelno, tai tenka kentėti visiems žmo
nėms, kurie vartoja kietąsias anglis; kenčia ir darbinin
kai, kurie tas anglis kasa.

Aišku, kad iš šitos keblios padėties tėra tiktai viena 
išeitis: vietoje privatinių savininkų, pavesti kietosios an
glies pramonės tvarkymą visuomenės įstaigoms.

Buržuaziniai politikieriai ima galvoti tiktai tuomet, 
kai ateina bėda, kurią jie nežino kaip pašalinti. Kai bė
da šiaip-taip praeina, tai jie užmiršta jos priežastis ir vėl 
giria dabartinę visuomenės tvarką, kaipo “geriausią, ko
kia tik gali būti”.

Socialistai šitokį nusistatymą peikia. Jie sako, kad 
tie keblumai, kurie dabar reiškiasi anglies pramonėje, 
gali ir turi būt numatyti iš kalno. Jie įvyksta ne pripuo
lamai. Jų priežastys yra toje sistemoje, kuria šiandie 
tvarkosi visos pramonės. Todėl, norint tų keblumų iš
vengti, reikia keisti pačią sistemą.

Keičiant kapitalistinę sistemą pramonėje tečiaus, 
nepakanka turėt mintyje vien tiktai nuosavybės klausi- 
mą. hihi

Nuosavybė, žinoma, yra svarbiausias dalykas. Savi
ninkas kontroliuoja įmonę. Bet ir geriausi savininko no
rai daug naudos neatneš, jeigu su jo siekimais nebus su
derintos darbininkų pastangos. Darbininkas įdeda visą 
savo energiją į darbą tiktai tuomet, kai jisai nėra vien 
aklas savo boso įrankis.-Jisai privalo ir būt materialiai 
suinteresuotas įmonės pasisekime ir turėt balsą tų sąly
gų nustatyme, kuriose jisai dirba.

Beto, kiekviena pramonė turi atsižvelgti ir į tuos 
žmones, kurie vartoja jos produktus. Jeigu savininkas 
vien tiktai žiūrės to, kad jam eitų kuodidžiausi pelnai, o 
darbininkai vien tiktai rūpinsis tuo, kad gavus kuodid- 
žiausią atlyginimą užgavo darbą, tai'publikai, kuriai pra
monė privalo tarnauti, gali būt užkrauta sunki našta.

i •

Taigi vien perėmimu anglies kasyklų į zederalės val
džios arba į valstijos rankas ši pramonė dar nebūtų kaip 
reikiant sutvarkyta. Reikia dar, kad butų tam tikru bu
du suorganizuotas ir jos vedimąs.
iro ir- * klausimu turi atsakymą. Jie sa
ko, kad atskiros industrijos šakos, lygiai kaip ir kiekvie
na industrijos jmonė (įstaiga) turi būt sutvarkyta in
dustrinės demokratijos pagrindais. Tai reiškia, kad pra
monės tvarkyme turi turėt balsą ne tiktai navininkas 
(pav. valstybė), bet taip pat ir darbininkai ir vartoto
jai.

gacija” pereitą vasarą atlankė 
Rusijją. Tark ko kita ji buvo 
nugabenta ir į Ekaterinburgą 
apžiūrėti kalėjimą, 
randasi daug politinių 
Ką ta “delegacija

Moterų “progresisčių” (bolše-, 
vikių) susivienymas, kuris da
bar yra persikrikštijęs į “Lietu
vių Darbinihkių SuKivieąijimą”, 
pradėjo savo “vajų“. Koiftuniz- 
mo tvirtovėje, Brooklynė, įvyko 
pirmutinės to “vajaus” prakal
bos. Nežiūrite to, kad josf bu
vo labai triukšmingai išrčklia- 
muotos, pasisekimas buvo visai 
menkas, 
“žmonių 
ginusiai, 
vo labai
kios priežastys pakenkė.

Pati “L.” rašo, kad 
susirinko neperdau- 
Nežinia, ar tai nebu- 

triukšmingai išrėkia- 
19

įvyko 
tikros 
mitin

Brooklynė taip paf 
“yvorkerių” partijos tani 
sekcijos ir sub-sekcijos 
gas. “L.” apie, j į rašo:

“Narių atsilankė nedaug, 
ypatingai mažai buvo lietu
vių. Aš manau, kad susirin
kimams labai, nepatogus lai
kas...”
Tai taip šiandie •'sekasi” ko

munistams. O dar nesenai jie 
jautėsi taip galingi, kad žadėjo 
neužilgio visus savo priešus Mnu- 
šluoti nuo žemes paviršiaus”.

“Krikščioniška^ Artimo
MEILĖ.”

So. Bostono “Darbininkas” 
rašo, kad šiomis dienomis nu
miręs Juozas Greviškis, kurio 
brolis Jonas buvo miręs prieš 
Kalėdas.

Kadangi Juozas Greviškis bu
vo laisvamanis ir prieš savo 
mirtį nesišaukt kunigo, tai mi- 
nėtasai neva “krikščioniškas” 
laikraštis šitaip iš naba.šninko 
tyčiojasi: . »

“Sako, kad Jonas Greviškis 
atsiuntė iš ano svieto šipkar- 
tę savo broliui socialistui Juo
zui.” .
Kad du broliai viens po antro 

numiršta, tai “krikščioniškas” 
laikraštis iš to juokus krečia, ir 
tai vien tiktai dėl to, kad iš tos 
nelaimes negavo pasipelnyti kle
bonas su zakristijonu!

Tie šarlatanai, ką apgaudinėja 
žmones, dangstydamiesi “krikš
čionybės“ skraiste, turėtų savo 
chamizmą bent ne taip begėdiš
kai rodyti publikai.

GARBĖS TITULAS.

Kominterno pirmininkas, pa
garsėjęs Grigorij Zinovjev arba 
(irisą Boltun, atsiuntė Amerikos 
komunistų organui “Daily 
Warker” pasveikinimą, kuriame 
sakoma, kad jo gyvavimas reiš
kiąs “proletarinės revoliucijos” 
prisiartinimą Amerikoje. “Daily 
Worker” esąs tos revoliucijos 
“žvalgas ir nešėjas”.

Iš žvalgų susideda žvalgyba'. 
Grišos nuomone, matyt, “žval
go” titulas yra labai garbingas. 
Ir tai nenuostabu, nes bolševi
kiškoje Rusijoje žvalgyba (Če
ką) yra svarbiausia “proletari
nės valstybės” įstaiga; o Ameri
koje žvalgytais agentai (Fraina, 
Nosovicki ir k.) suorganizavo

kuriame 
kalinių, 

tenai veikė, 
yra smulkiai aprašyta laiške,
kurį nelegaliu budu gavo Rusi
jos socialdemokratų partijos už
sienio komitetas.

Laiške pasakojama, kad rug
pjūčio 3 d/ kalėjimo vyriausybė 
pradėjo rengtis prie kaž ko ne
paprasto. Kalėjimo direktorius 
įsakė dalį politinių kalinių per
kelti į vieną geriausiųjų kame
rų, Nr. 29. Kita gi kalinių da
lis, tarp jų ir daugelis darbinin
kų iš didžiausiųjų* Leningrado 
fabrikų, tapo sugrustą į čekos 
rusius skiepe. Hugpiučio 4 d. 
prasidėjo visu kalėjimo kamba
rių valymas.

Iš šitų prisirengimų kaliniai 
suprato, kad kalėjimo vyriausy
bė laukia svečių, veikiausia iš 
užsienio. Pasitarę, kaliniai nu
tarė nesileisti su tais svečiais į 
jokias kalbas, nes jeigu jie drau
gauja su sovietų valdžia, tai jie 
yra kalinių kankintojų sėbrai, 
su kuriais kaliniaį negali turėti 
pieko bendra.

Svečiai pagaliau, atvyko. Pa
sirodė, kad tai yra vadinamoji 
vokiečių “darbininkų delegaci
ja“. “Delegacijos” nariai tuo- 
jaus priėjo prie socialistų kali
nių ir mėgino juos kalbinti. Vie
nok nė venas “delegatas” nemo
kėjo rusų kalbos, o kaliniai ne
galėjo kalbėt vokiškai. ^Tik vie
nas “delegatų” mokėjo kalbėt 
čechiškai. Ėmus jam kvosti ka
linius, už ką ir kaip jie patekę į. 
kalėjimą, šie trumpai atsakė:

“Čia randasi dvi grupės, ap
kaltintos dėl priklausymo Ru
sijos Socialdemokratų Parti
jai, vienas kalinys dėl pri
klausymo socialistų revoliu
cionierių partijai ir vienas dėl 
priklausymo prie anarchistų. 
Visi jie yra Ištremti admini
stracijos keliu (t. y. be teis
mo). Suareštavimo ir ištrė
mimo priežastis buvo Valsty
binės Politinės Administraci
jos (taip dabar oficialiai va
dinasi čeką) įsitikinimas, kad 
kaliniai toms partijoms pri
klauso. Rusijoje to pakanka, 
kad tam tikram laikui, iš tie
sų gi neapribotam laikui, ne
tekus laisvės. Trys aukščiams 
minėtųjų kalinių yra atlikę 
paskirtąjį jiems terminą So- 
loveckose Salose, ir dabar jie 
iš naujo atlieka bausmę Sibi
ro tyrumose. Tai yra visa, 
ką kaliniai gali pasakyti. į 
tolimesnius pasikalbėjimus 
jie nemato reikalo leistis.”

Kaliniai dar pareiškė*, kad 
jiems visai nėra malonu būti pa
dėtyje žvėrių geležiniame nar

Pianu IšpardavimaS
Už Pigesne Kaina Negu Jie Kaštuoja Padaryti

Proga! Stebėtina Proga!
Ateikit, Matykit ir Pasirinkit Siendien! I
Nereikalaujame pinigų dabar, galite pradėti mokėti nuo Vasario į 
1-mos po $1.00, $2.00, $3.00 arba $5 j savaite arba kiek jys išgalite |

Šis $550.00 naujo gvarantuoto grojikli o piano įrengimas susidedantis: nau
jas grojiklis pianas augštos rūšies su vėliausios mados pagerinimais pasirin
kimas Riešuto, Aržuolo arba Raudonmedžio medžio, dailiai f \ f}
nubaigtas ir tvirtai subudavotas. Sykiu duodame liampą, ro-VL / 
lems šėpelę, suolelį ir 25 rolius. Viską tik už x

Ant Lengvų Išmokėjimų

Turime išparduoti tuojaus penkis“ dešimtis vartotų grojiklių ir kitokių pia
nų, kuriuos gavome į mainus ant pagarsėjusių KIMBALL PIANŲ. Parduo
sime už mažiau pusę jų verčios.
$650 Kerzheim grojiklis mažai va rtotas, aržuolo medžio .. $195 
$600 Solo-Concerto grojiklis mažai vartotas, Raudonmedžio $240 
$450 Gulbransen grojiklis vartotas 6 mėn., Raudonmedžio $250 
$530 Gulbransen grojiklis vartotas 2 mėn., riešuto medžio $375 
$1000 Carleton elektriką grojinamas, pilko aržuolo . $395
$700 Kimball grojiklis, pilnai gva rantuotas, Raudonmedžio $400

RANKOMS GROJINA MI (UPRIGHT PIANAI 
$450 Everett Cabinet grand, Ebony medžio.............. •..........
$475 Stuart Cabinet grand, Raudonmedžio ..........................
$495 Kingsbury Raudonmedžio ..............................................
$500 Cramer Aržuolo medžio.....................................................
$500 Sterling Raudonmedžio.....................................................
$550 Davis and Sons Aržuolo medžio...................................
$600 Starck Aržuolo medžio, kaip naujas ...........................
$850 Starck Riešuto medžio, grojina. ir atrodo kaip naujas 
$150 Kimball Vargonai, grojina gerai ...... ........................... .....
$450 Columbia Grafonola,.Raudonmedžio (Desk Type) .... $98

Ir daugybė kitok ių gerų bargenų

$45 
$78 
S95 

$100 
$125 
$150 
$175 
$345 

$25

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusi v Kimball Grojiklip Piany, Kaina 
S400.00, $495.00,'$650.00, $750.00 ir $850.00

DARBININKU DELEGACI
JOS” RUSIJOJE.

Vokietijos komunistų suorga
nizuota neva “darbininkų dele-

[Pacific and Atlantic Photo]
Gen. Hsu Shu-Cheng, kurį nu

žudė gen. Lu Chien Chango sū
nus Pekine už tai, kad Shu- 
Clieng nušovė 1918 ni. jo tėvą.

gu minėtais pianais duodame suolelį ir dideli pasirinkimą rolių. Kiekvieną 
instrumentą pilnai gvarantuojame ir imame pilną atsakomybę dėl užganė- 
dijimo. \
Krautuvės atviros Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais.
pagal sutarimo. ŠaukitejCanal 6982.

4177-83 Archer Avenue
Kampas Rięhmond Street

LARGESTORk

Šventadieniais
<

1922-32 So. Halsted Streel
Prie 19th Place
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Nau iienos Paveikslais

O

njjj

[Pacific and Atlantic Photoj

Rubenso paveikslas “Girtas Herkulesas”, kuris prieš 100 
metų buvo prapuolęs, o dabar tapo surastas Dresdene* buvusio 
Saksonijos karaliaus galerijoj.

[ Pacific and Atlantic Photo]
Ed. Lawler, Chicagos oro spejiko asistentas, kuris kas dieną 

turi lipti 300 pėdų aukščio, kad nustatyti instrumentą.

[Pacific and Atlantic Photoj t
Kanados nauji parlamento rūmai Ottavvoj, kurie /kainavo

$12,000,000. . ;; ' ,<<

Valet
? A PATSAI GALANDAI Autootrop Pilnas autfitas $

Razor *
—Sharpens Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
k SAVO BLADES 

$1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Blades

korespondencijosĮ
(Tąsa nup 3-čio pusi.)

įžangoje—pas apšvietiečius 50c, 
o pas centristus 75c. Be to, ap- 
švietiečiai buvo sutraukę 
rausius aktorius
liūdžiu, Bimbą, Misevičių, Ber- 
senų ir daug kitų. Rašant šiuos 
žodžius dar nežinia pasekmių 
šio dar vieno centristų negra
žaus įsišokimo prieš apšvietie- 
čius, nes dar vaidinimas 
neįvykęs.

Indiana Harbor, lud
Julius Jankauskas ir jo sti

liai pradeda pagarsėti. Bet i$ 
to pagarsėjimo jie turbūt nesi
džiaugia, nes pagarsėjo ne ge
rais, bet blogais darbais, ku
lių pasekmė tokia, kad Petras 
Jankauskas jau tapo pasmerk
tas nužudymui elektros kėdėj ir 
laukia mirties Micbigan Cit} 
kalėjime.

Dabar pakliuvo kalėjimai! ir 
kitas sūnūs, Povilas Jankaus
kas, 23 m., kuris yra kaltina
mas pasikėsinime nužudyti sa
vo tėvų.

Itaip rašo vietos anglų lai k-, 
raščiai, kaiminų pasakojimais, 
Julius Jankauskas, 61 m. jo 
pati Marė, 59 m. ir jų sūnūs 
Povilas bandė pastatyti pečių 
savo namų 
pečių, tarp 
čios iškilo

virtuvėj. Bestatant 
Juliaus ir jo po- 
barnis ir gabaus 

kurias fsimaišė ir 
sūnūs Povilas, užstodamas už 
motiną. Tėvas puolęs ir ant 
sunaus, bet pastarasis įstūmęs 
jį į miegamąjį kambarį ir t( n 
gerokai apkapojęs 
kirviu, taipjau Įdūkęs i 
kirtęs porą kartų į 
motinos maldavimas 
tėvo gyvastį. Tėvas 
kruvinas pabėgęs iš 

Atvykusi kaiminų

— ——

NAUJIENOS, ChicSgO, UI

PROGA!
Dabar yra laikas gauti

TREČIA DOVANA

ge-
Dundulį,

BANK

12

E
AUKSO LAIKRODIS

C<>., 1920© a. d.
PLAYER PIANO RADIO SĖT

PASINAUDOKITE

Puikią Dovaną iš
PIRMA DOVANA

U v

□km

Ir dvidešimtis penkios
Nepasivelinkit! ta proga

STATI? Universal State
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ BANKOS •
Kapitalas ir perviršis.... $300,000.00 
Turtas virš.,...,..'..........  $3,000,000.00

ATEIKITE TUOJAUS MUSŲ BANKON,
ir atsineSk bile kurios kitos bankus knygutę, o mes be jokio Tamstai 
iškaščio perkelsime sumą su pilnu nuošimčiu į musų Banką, ir duosime 
Tomistai GERO GILIUKIO BILIETĄ, dėl musų 28 PUIKIU DOVANŲ.

JEIGU NTETURI JOKIOS’ BANKINES KNYGUTES,
4ai nelauk ilgiau, tuojau ateik musų Bankon ir atidaryk čia TAUPYMO 
SĄSKAITA, o gausi GERO GILIUKIO BILIETĄ, dėl musų 28 
PUIKIŲ DOVANŲ. *

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

ANTRA DOVANA

kitos puikios dovanos! 
tęsis tik iki Kovos 2, 1926.

kraujuose virtuvėj, 
knniną kirvukų, bet

nedideliu
ir sau 

gaivų, lik 
išgelbėjo 

tada visas 
namų.

pašaukta 
begulintį 

taipjai i ir 
senio nie-

Sūnūs tapo išvežtas i kalė
jimų ir visi šoko jieškoli tėvo, 
nes manyta, kad jis galėjo į- 
lysti kur į pašiurę ir ten mir
ti nuo žaizdų. Povilas gi gy
nėki, kad jis tėvą nėra kapo
jęs kirviu, atpenč, kad pats tė
vas šoko ant jo ir kirviu dvie
jose vietose perkirto galvų 
Motina ir atsisakė duoti paaiš
kinimų.

Bet neilgai teko jieškoti se
nio. Už kelių valandų policija 
gavo žinią, kad kokis tai pur
vinas vyras daužo langus na
muose prie 388 Pennsylvania 
Avė. Policija nusiskubino ir 
radtt savo seną pažįstamą Ju
lių Jankauską besidarbuojant 
bedaužant langus. Jankauskas 
buvo visiškai girias, purvinas, 
apskretęs kraujais, su pilnomis 
purvo žaizdomis. Bet žaizdos 
buvo nepavojingos, tad jį nu
gabenta tiesiai kalėjimai!, pas 
savo sūnų ir apkaltintas už gir
tavimų ir langų daužymų.

Kada tfcpo suimtas ir apkal
tintas už žmogžudystę Jankaus
kų vyresnysis sūnūs Petras, 
26 m., kuris yra pasmerktas 
nužudymui, tai kada jis prisi
pažino dalyvavęs nužudyme 
Andrew llritzu apiplėšimo ti
kslais, jis apkaltino savo tėvus, 
nes jie jo neauklėję ir nieko 
geresnio, nieko doresnio nepa
mokinę, neparodę geresnio gy
venimo. Bet kaip matyt, nė 
sunaus nuteisimas mirčiai, nė 
jo baisus kaltinimas tėvams, 
nepadarė jokios įtakos į tėvus, 
jų nepataisė, bet jie ir toliau 
v.hn girtauja ir mušasi, Įtrauk
dami į tą savo netvarkų gyveni
mų ir muštynes ir savo jaunes- 

sunų.

Rockford, III.
Atvyko Vaičkaus Teatras

’ Subatoj, sausio 16 d., čia vai
dins Vaičkaus Dramos Teatras 
iš Chicagcs farsą “Gyvieji Na- 
bašninkai”, o nedėlioj dramą 
“Laisvės kovotojai.” —> X.

f

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų. '

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, Įskaitant di-A 
delj skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą iiM 
Bankou.

CHICAGOS 
ŽINIOS

S por t a s
POŽĖLOS-SARPALIAUS 

RIŠT Y N RS

"'augumas dėl
yra užtikrintas per First , Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK oi 
CH1CAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

aupymo

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o V

\ - Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Du išvogti
Užvakar du žmonės liko iš

vogti. Vienas jų liko sumuš
tas, o kitas apiplėštas. Earl 
Mcl)owell, valdybos narys Tile 
Setters unijos, liko' išvogtas iš 
unijos susirinkimo prie 180 
W. VVashington St., kad nega
lėtu pasiūlyti savo kandidatų. 
Jj sumušta, bei pasibaigus no
minacijai paliuosuota.

Kitas išvogtasis buvo ‘ Krank 
Bender, iždininkas Mutual Aid 
and Bencfit Assn., kurį išvog
ta iš draugijos raštinės 4611 
Champlain Avė. Plėšikai uždė
ję retežius nuvežė j j piie 25 ir 
Cicero galvių ir atėmė iš jo 
už $990 bonų, kurie buvo drau
gijos nuosavybe. Fi t< ji- tau 
išmestas ir automobilio.

Kaitą susipešė žydas su ai
riu. Nė vienas, nė kitas išpra- 
džių nenorėjo pasiduoti. Privar
go abu, bet, pasak Dr. Kara
liaus, “snukių daužymo instin
ktas” nepaliovė veikęs.

Ant galo, žydas nebeiškentė 
ir tarė:

“Pat, ar nemunai, kad mu
dviem laikas baigti?“

“Apie tai aš jau prieš pen- 
kioliką minučių galvojau,” 
atsakė airis.

Aš manau, kad taip galvos 
Sarpalius su Požėla, kuomet 
jiedu sausio 19 d. susitiks Ke- 
giment Armory (16th ir Michi- 
gan Avė.) ant mat rašo. Bet 
jiemdviem nebus progos nukvi- 
tinti susikirtimą tol, kol vie
nas ar kitas nebus nugalėtas. 
O tai todėl, kad ristynės turės

būti iki pergalės, be laiko ap- 
yubežiavimo.

Pirmosiose porose risis M ari n 
Plėstina su George Uiti; John 
Freberg su Bau manu ir Bihun 
su Borisovu. Vadinasi, bus 
pirmaeilių ristikų ristynės.

Tikietai galima gauti “Auš
ros” knygyne, Benošiaus aptie- 
koj, Universal Klube ir “Nau
jienose.” —X.

Dr. Simon Linecki, D. C. D. O. 
Atidarė ofiaą kartu nu

Dr. W. Juškevičium, D. C. D. O.
Musų gydymo budai yra išskiriant 

natūralūs (be vaistų ir be operacijų). 
Nugarkaulis yra centralinū stotis 
žmogaus organizme. Nenormalia ko
kio nors vieno nugarkaulio nario pa
dėjimas neprigulmingai nuo kitų 
priežasčių pagimdo visokias ligas.

Todėl ni(*s atkreipiame ypatingą 
domę j kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalį nugarkaulio 
padėjimą, mes tuomi prašalinam ne 
tik ligų priežastį, bet ir pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, šir
dies, plaučių, kepenų, gerklės, nosies, 
akių, ausų ligų ir t. t.

1407 Milwaukee Avė.
. 2 augštis

Priėmimo valandos:. Kasdien nuo 9 
iki 12 ryto; nuo 2 iki 5 po piet ir 
nuo 7 iki 9 vakare. Sekmadieniais

M R. S. BOZAN
Box 235, Port Beading, N. .1. 

Rašo: “Prašau man luomus pri- 
vsiųsli dar du boksu Bulgarian 

llei b ai balos. Aš ne noriu būti 
be jos, ne ji sugrąžino man mano 
sveikatą. Žiema ši arbatų yra ge
riausias vaistas, kokį as žinau, 
prašalinimui šalčio”.
Tūkstančiai, kurie vartoja Bul

garian llrrb arbatą rašo man pa
našiai, Kiekvienu serganti ypatų 
turėtų ją vartoti. Bulgarian llerb 
arbata parsiduoda visose gerose 
vaistinyčiose po 35c, 75c ir $1.2;). 
Jeigu jūsų vaistininkas neturį jos, 
man bus smagu jums prisiųsti vie
ną didelį pakelį už $1.25, Adresuok 
man; H. II. Von Schlick, PreMiden-j 
tas, 25 Marvel Bhlg., Pittsburgh, 
Pa.

■ 1

RŪDA DYKAI
tikro apeciaiisto ir jo pagelbinirk4- 
Tns specialia pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n iridė- 
liokit, atsilankykit Šiandien. / Aiėllo
jimas visuomet yra pavojing/** ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyri) kras- 
Jo ligų yra musų apecfalumas.

3.5 metai paty
rimo gydyme 
ehronižkų vy-

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas t

nuo 10 ryto iki 2 vai, po piet.

GARSUSIS WARSAWSKY’O

PASIRYŽIMAS
Padarykite pasiryžimą pradžioje me
tų, kad padarytumėt daugiau progre
so 1926 metais, negu, kad jus pada
rėt ką tik praėjusiai* 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 tik-me, kad jus surasite šią 
draugišką banką malonia dėl vedimo 
savo biznio. Daleiskite patarnauti 
jums per visus 1926 metus. Daleis
kite pagelbėti padaryti pasekmin- 
giausius dėl jusu naujus metus.

The STOCK YAROS 
TRUST & SAVINGS

BANK
4150 South Halsted St.

Nušovė bučerį
I ■■■ ■■

Plėšikas užvakar vakare už
puolė William Fuchs, 50 m., 
3535 N. Racinc Avė., bučern 
bet Fuchs jam pasipriešino ir 
susirėmime su plėšiku tapo nu
šautas.

Neužilgo tapo suimtas Eve- 
rett Lee, gyvenąs West Madi- 
son gatvėje, kuris prisipažino, 
prie žmogžudystės. Jis yra pa
bėgęs iš Ohio kalėjimo.

Vilkai Chicagoje
Užvakar Chicagoje tapo už

mušti du vilkai, tikri vilkai — 
mažieji, vadinami kojotomis 
(coyotes). Vienas liko užmuš
tas darbininkų American Ca>r 
and Foundry, 2417 So. Paulina 
St., kieme. Kitą nušovė medžio
tojas A. Brandt, 5924 Went- 
\vorth Avė., kuris bemedžioda
mas ant zuikių prie 95 ir 
Stony Island Avė., užtiko vilką.

Sausio mėnesio Pratuštinimo Išpardavimas 
jau prasidėjo

Mes tik ką nupirkome visą perviršio staką nuo Harper & Kirschstein 
Shoe Co., 231 W. Monroe St., Chicago, III. ir H. E. Johnson & Co., 307 
W. Monroe St., Chicago, III. už grynus pinigus, 40c ant $1.00 ir visą 
šios naujos mados avalynę pardavinėsime savo seniems ir naujiems kos- 
tumieriums, kuriuos mes pasitikime gauti per šį laikraštį — 
tuojant už kainos.
Mes naujai papuošėme savo langus šiam išpardavimui, kur v 
isos kai- nos aiškiai parašytos, — ir mes prašome jus ateiti ir 
persitikrinti kiek pinigų mes galime Jumiį sutaupyti.

ŠIAME IŠPARDAVIME MES PARODOME KELETĄ 

MUSŲ SPECIALU
Rinkinys moterim^ naujo styliaus atlaso, aksomo, “Dūli Kid” 
ir “Patent” čebatukų, aukštomis, viduti-niomis ir žemomis kul 
nimis, su ir be diržuku. Vertės$5.85, special už .......
Moterims ir priaugančioms mergaitėms trijų sagu
čių osfordai, gelsvai rusvos spalvos, “gun metai” 
veršio odos, ar “patent” odos, “cuban” ar žemomis 
kulnimis, visi I stiprios odos, kiekviena pora garan
tuojama. Vertės $5.0(1, special už ...................... $2.65
Vyrams rankoms siūti čebatai ar oxfordai visokių 
naujų madų, jauniems vyrams, gelsvai vusvi 
metai” veršio odos ar “patent” odos. Kiekviena 
garantuojama. Vertės $6.85, special už .........
Mes turime didelį pasirinkimą čebatų vaikams, 
ginotns ir kūdikiams, taipgi čebatukų visokių 
nupigintomis kainomis šiam išpardavimui.

Atdara vakarais ir

gun 
pora 
$3.36 
mer- 
rųšių

Atėjo žurnalai “Kul
tūra” No. 11 ir 12. Kai
na 45c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 10.

gvaran-

... $2.85
Mes turime šimtus kitokios avalynės vyrams ir mo, 
terims, kurių nejgalime išstatyti parodymui, nes ne
turime čia tam tikslui vietos — jie irgi išparduoda
mi nupiginta kaina. Kurie pirmiatis ateis — ras ge- 
riausj pasirinkimą. , ,
Mes užlaikome pilną pasirinkimą extra didelių šai
žų vyrams ir moterims, kuriems sunku priskirti.
Musų garsioji Bostono avalynė vyramu irgi nupigin
ti šiam išpardavimui.
lv€\v ir Milton Warsawskiai kojų specialistai, egza
minuos jūsų kojas dykai. Jeigu jus turite kokią nors 
kojų ligą, jie jums duos teisingiausj ir geriausį pa
tarimą.

visą dieną Nedėlioj

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St.

Mokytojas nusižudė
Edward L. Hendrick, 45 m., 

3329 W. 66 PI., fizikos moky
tojas Lihdbloom High School, 
vakar ryte nusitroškino gasu 
mokyklos kambaryje. Jis nuo 
keleto mėnesių sunkiai sirgo 
nepagydoma liga. Manoma, kad 
dėl los priežasties jis ir nusižu
dė.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambary* 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra H uos u nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jusu darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, '‘Neuritis** 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
.kurtimo, Paraiyio, 'Tx>comotor Ata- 
xia’’. Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gruėolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gere ir teisingą 
gydymu. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čirpus, Bakterya, 
Antitoiin ir specialės “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines ’‘006” ir “914”, jei yra reika
las. t

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Ūtarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir žventomia dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

Apmąstyki! Saugumą 
Pirmiausiai

KUOMET jus galvojate apie įvestavimą 
savo pinigų, tikrai pagalvokite apie vienų 
dalykų — kad ,jųs atgausite atgal visus sa
vo pinigus.
Pasakos apie didelius nuošimčius skamba 

•gerai, bet svarbiausias dalykas atsiminti 
kas tai pasakė ir ar jus galėsite atrasti jj 
už penkių metų 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 arbą sumos. Šis veikiantis rekordas yra 
daug vertesnis negu tūkstančiai pažadė
jimų.

Nei vienas nesigailėjo pirkdamas 
Depositors morgičius arba bonus

DEPOSITORSSTATE BANK
cAshland žlemba Federal

at 47t h Street x Reserve System

C H I C A G O

Benjamin E ros t, 31 S. Aber- 
,deen St., manoma, pamišėlis, 
bandė nusižudyti, uždegdamas 
savo lovą. Nusižudyti jam ne
pasisekė, kadangi jį išgelbėjo 
ugniagesiai, bet 30 tame name 
gyvenusių žmonių turėjo nakt] 
pusnuogi bėgti šaltin.

fp=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^)
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Ji «u na rkot Iškalu nuodai#, 

kad “apmalšiųti” jo skausmii paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi

BAMBINO
tyriauaio, aaldaua akonio, tikro vidurių palluoauotojo. Jame nėra avaigalų. 
Nėra narkotiSkų nuodų. Ji# yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių iš# tinką, kuri pagelbati nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta Ji. Jie net prato daugiau#.

Jūsų aptiekoriua parduoda Bambino—-35c. ui bonką, 
arba palinkite tiesiai i laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 S*. 4th Street BrooUya. N. Y.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainopiis.'■  ——■

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

lietuvis, lietuviams visados

8228 W<
M.
38th Cbicago, III

Kvieskit Savo Gimines

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Iš Lietuvos Per 
NAUJIENAS

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimą ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

DABAR
Naujienų Laivakorčių Skyrius

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagelbą 
nuo savo ken.- 
tėjimų eikite 
j naujai įs
teigtą EURO- 
PINI-AMER1- 
K O N I fl K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

.—"LINCOLN 
M E I) I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
rengtaa vė
liausios madoe 
maSĮnomis ir
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iŠ kitų žalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu m®t°- 
du, geidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
| kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra )>e skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, fconų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACUA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
Slapumo, mes tikrai surasime prieiasti 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo .apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be. 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir *u- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką visvien jus ateisit į mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę bu kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. IJOWEH 
SPECIALISTAS IR MED1KALIS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras augštus
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir rėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6:8U 
vakare. Ūtarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto Iki 8 vakare. Nedėliomis ir 
Šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

x« x<x x*xx<x nimnnnin t t yy

Klausyk ir lemyk
0 Fotam

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
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.



Penktadienis, Sausis 15,

LiMil RgiHišuosB
Naudingos paskaitos

Visuomenės Darbo Sąj 
ateinantį sekmadienį pradeda 
visą eilę mokslinių paskaitų iš 
evoliucijos sryties apie že
mės susikurimą, gyvybės atsi
radimą, tolimesnį gyvybės vys
tymąsi, žmogų ir jo tūkstant
metines kovas siekiant prie ge
resnio, augštesnio, kiltesnio gy
venimo. Prelegentas bus Di A 
J. Karalius, inž. K. Augusti- 
navičius ir P. Grigaitis.

Šios paskaitos kiekvienam 
besilavinančiam ar norinčiam 
prasilavinti darbininkui yra la
bai svarbios, nes jos supažin
dins klausytojus su pagrindi
niais, svarbiausiais mokslo 
klausiniais. Tįk žinant kas mes 
esame, iš kur mes atėjome ir 
kaip viskas gyvenime vystosi, 

kitus mokslinius 
gvildenti.
kiekviena šių pas- 
tampriai viena su

surišta, tad nepraleiskite 
nė vienos šių paskaitų, prade
dant nuo pirmosios ir baigiant 
paskutiniąja.

Paskaitos bus kas sekmadie
nio (nedėlios) rytą, lygiai 
10:30 valandą, Lietuvių Audi
torijoj. įžanga, padengimui lė
šų, tik 15c.

Ateinantį sekmadienį paskai
ta bus apie žemes ^usikurimą 
—Žemės Istoriją. Skaitys 
A. J. Karalius.

klausimus
Kadangi 

kaitų bus 
kita

[Pacific and Atlantic Photo]
Gen. Luis Medina Barron, 

naujas Meksikos konsulas Ka
nadai.

nešti pas A. Miščikaitięnę, 3119 
So. Morgan St. Tel. Boulevard 
1601. —Apšvietietė.

-------------------- --------

NAUJIENOS, Chicago, III.

7 eatras- 
Muzika

Vaičkaus Dramos ^Tea
tras Liet. Auditorijoj

nesėkmingas, n ės

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiško Kiiubo luitas yra se
kamas :

Turi spulkoj ........... $772.50
Bankuose ir pas kasie- • 

rių ........................... 1,105.04
Lietuvių Auditorijos gold 

bonų .......................... 1,500.00
Lietuvių Auditorijos

Šerų ......r.............................. 2,220.90

Viso turtas ....... $6,097.54

kis.
D r.

Bridgeport
Lietuvių Moterų ApAvietos 

draugija sausio 3 dieną, Mark 
\Vhite Sųuare svetainėje, laikė 
savo susirinkimą, kuriame iš
rinkta šios komisijos: į Susivie
nijimą draugijų — Baranaus
kiene ir Keturakienė, j Audito
rijos Bendrovę — žuraitienė ir 
Miščikaitienė, į Vilniaus Vada
vimo Komitetą — Baranauskie
nė ir žuraitienė. Išiinkta gra- 
banešes visam metui iš šių na
rių: Z. Puniškienė, Kenutienė, 
J. Katkevičienė, Jakubkienė, 
Keturakienė, Valančienė, Galec- 
kienė, Milerienė, Kriščiuniene.

Peržiūrėjimo knygų komisi
jos metinį raportą išdavė J. 
Gulbinienė, nes kitos komisijos 
narės neatsilankė 
susirinkimą;
pasitenkino 
nes raportu 
balsiai.

Sausio 31 
rijoj yra

Narių turi 300.
Kliubas rengia šokių vakarą 

subatoj, sausio 23 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia 7 vai. vak., 
įžanga 50c ypatai. Kliubas kvie
čia visus atsilankyti į musų ba
lių. l>us gera muzika, 
bus duodami 
tiems 
neėmė 
Kurie 
35 m.
baliuje be įstojimo mokesties.

— Komitetas.

Užvakar Vaičkaus Dramos 
Teatras, kuris kas sekmadienį 
duoda vaidinimus liuli House 
teatre, davė savo pirmą šį 
šezoną vaidinimą Lietuvių Au
ditorijoje. 'Teatras įvedė čia ir 
priprastus po Vaidinimo šokius.

liet Vaičkaus teatro bandy
mas pereiti į Liet. Auditoriją 
buvo visai
nors vaidinimas buvo geras, bet 
publikos buvo labai mažai, taip 
kad artistui.u teko \ aidinti tuš
čioms kedėms. Viena, musų 
publika dar'nėra pratusi eiti i 
vaidinimus vidury savaitės; an
tra ir pasirinktasis vaidinimui 
farsas “Gyvieji Nabašninkai” 
ęhieagiečių yra desėtkais kartų 
matytas.

Vaidinimas buvo tikrai ge
ras, nes vaidinime dalyvavo se
ni ir geriausi -musų vaidylos 
P, Tendžiulytė, M. Konradienė, 
J’ Stasiūnas, J. Sankunas, J. 
Buragas ir J. Briedis. Pats tar
šius yra labai juokingas ir pub
lika butų smagiai praleklusi 
vakarą, jei tos publikos butų 
buvę daugiau; bet kada mažai 
publikos, tai ir pati publika bu
vo be ūpo.

Po vaidinimo buvo šokiai, 
sže tikrai pertis 5 nierį>ai- 
ir 1 vyro orkestras ir šoke-

į komisijos 
draugijos narės 

vienos J. Gulbinie- 
ir priėmė jį vien-

d. Lietuvių Audito- 
rengiamas maskara

dų vakaras, į kurio komisiją 
įėjo viso: (la.rbšėic na ’e — 
Milerienė, J. Katkevičienė, Ke
turakienė, Kriščiunienė, Žurai
tienė. Apšvietos Draugijos na- 

prisižaiDjo kiekviena atne? 
sti po gražią dovaną maskara- 
diečiams, nekurios ir po dvi, 
tad dovanų užtekti visiem. 
Draugijoje narių randasi virš 
šimto, tai ir dovanų bus užtek
tinai, nesigailės nė vienas atsi
lankęs. Dovanas medžiu su-

le to 
garbės žiedai 

nariams, kurie 
12 melų.

Kliubo 
paŠelpos per

norės įstoti į Kliubą, iki
amžiaus bus priimami

. Cicero _
Raudonos Rožės susirin

kimas.

Sausio 8 d. B. B. Pa.šelpos 
Kliubas laikė metinį susirinki
mą. Narių kaipo į metinį susi
rinkimą, atsilankė apie 150 ir 
visi gana rimtai svarstė kliubo 
reikalus.

Iš komisijos raportų pasiro
dė, kad Kliubas nesnaudžia ir 
veikia su visu smarkumu. R. R. 
Kliubas parodys, kad ši 192 

dūli” dėl parengi- 
yra rengiami 

šią žiemą, 
veiklus ko- 
su rengimu i

KIMCALl PIJANA1
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir i/iuzi- 
cos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ia.ll grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką. i

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą ,

FUANy KRAUTUVES
The Peoples Furniture Go

1922-32 So. Halsted St. | 
ZifTH' Q i A A \ruk

metai nėra 
tasmų, nes jau 
apie 3 parengimai 
Taipgi nutarta, ir 
mitetas išrinktas;
perstatymo gavėnios laiku. Ne
pamiršta ir ateinančią vasafą 
piknikui daržą paimti. Komite
tas nario Šliomkos reikalu iš
davė raportą, kad jau leidimas 
yra gautas iš VVashiiigtono, lei
džiantis d. Miomkai išvažiuoti 
iš J. Valstijų į Lietuvą. Mat 
narys šliomkė yra beprotna
my paskutinius' 4 ar daugiau 
metų. Kliubas yra daug rupes
nio ir pinigų išleidęs dėl minė
to nario išėmimo, bet vis tai 
buvo veltui. Bet trumpoj atei
ty, tikimasi tą dalyką užbaig
ti tą narį išsileidžiant į Lietuvą.

Prie Kliubo priklauso 3()0 
pilnai užsimokėjusių 

į A beinąs Kliubo turtas 
virš $104)00.

M ask a radinis balius pavyko

Subatoj; sausio 9 d., Ijuvo 
Kliubo didelis maskaradinis 
balius. Žmonių buvo prisirinkus 
pilnutėlė Ę, L. svetainė. Kliu
dąs irgi Iš savo puss visus 
stengėsi patenkinti. Apie 11 
vai. prasidėjo dovanų dalini
mas ir tęsėsi net iki 2 vai. ry
to. O tų dovanų dovanų tai 
be galo daug. Gavo grupės, di
delės ir mažos, gavo pavieniai, 
gavo seni ir jauni, žodžiu, kas 
tik atsilankė kaip nors apsiren
gęs, tai tas laimėjo ir dovanas. 
Visi linksmus, prisišoikę, gavę 

1 dovanas gryžo namo. O Kliubui 
tai iš tokio parengimo nema
žai liks gražaus pelno.

narių.
siekia

jei butų tų šokėjų btivę\ 
publiką sudarė . senesnieji, 

veik

cių
jai butų galėję smagiai pasišo
kti, 
nes
nešokantieji, o jaunimo 
visai nebuvo.

Ąr duos Vaičkaus 
Teatras daugiau
Liet. Auditorijoj, radęs 
kią menką paramą, 
skelbta. — V-kis

Din mos 
vaidinimų 

tik to-, 
nepa-

z • i

Atvykstu “The 
Miracle”

tu- '
Mi-

" Chicagiečiai greitu laiku 
rėš progos pamatyti “The 
racle”. Tai labai svarbi žinia 
meno mylėtojams. Morris Gest 
atgabena į Chicagos Auditoriją 
šešioms savaitėms (pradedant 
vasario 2 d.) 
Reinhardt’o 
pantominą.

Žmones, matyti, pradėjo la
bai domėtis veikalu “The Mi
racle”. Tatai parodo skaitlin
gas užsakymas laiškais tikietų.

paskilbusį Max 
muzikalį-dramą-

j imas prasidės Auditorijos teat
re sausio 19 d.< bet laiškais ga
lima užsisakyti tikietą ir da
bar. ' K i

Chicago bus šeštas Amerikos 
miestas, kur bus statoma “The 
Miracle”. Pirmiausia, žinoma, 
buvo pastatyta New Yorke, 
paskui sekė Cleveland, Cincin- 
nati, St. Louis ir Boston.

“The Miracle” vaidinime da- 
lyvauja 600 žmonių. Vyriausio

J-

se rolėse vaidins Lady Diana veikalas butų pastatytas tau: 
Mannors, kuri stebėtinai gerai jau gerai, kaip ir New yorke 
perstatų gyvą statulą; tris — jeigu dar tik negeriau.
Tree, paskilbusio artisto Sir Einer Nelsoių švedų kpn 
Ilerbert Beerbohm—Tree dūk- zitorius, vadovaus orkestrui 
te, miniškos rolėje; Elinor Pat- 
terson, Chicagos Triburfe leidė
jo duktė, etc.

“Nė vienas, kuriam neteko 
greitą žiemą būti Cincinnati, 
Clevelande, Bostone arba St. 
Louis’e, sako Gest, “nežino ką j 
atvykimas,‘The Miracle’ reiškia 
miestui. Iš aplinkinių miestelių 
šimtai žmonių suvažiuoja pasi
žiūrėti įstabaus veikalo. Tuo 
budu vaidinimas veikalo ‘The 
Miracle* tampa savo rųšies me
no konvencija.”

f ) 
turėsChicagos Auditorija 

12-to šimtmečio katedros išvai
zdą. Akustika bus kuogeriau- 
sia, taip kad iš visur publikai 
girdėsis tai, kas kalbama sce
noj. Dedama pastangų, kad

chorui. Jis dalyvavo 2(1 kartą 
to veikalo perstatyme Europoj. 
Friedrich Schirmer, kuris per
taisė prof. Eugelbert Humper- 
di neko muziką veikalui “The 
IMiracle”, taipgi bus Chicagoj.

i įdomu, kaip Chicagos gyven
tojai pasitiks tą įstabų veika
lą. Kuomet “The Miracle” bu
vo statomas Europoj ir Ame
rikos miestuose, tai gan iš to
limų apylinkių žmonės atvyk
davo pasižiūrėti vaidinimo.

Nuo ateinančio ' antradienio 
prasidės tikietų pardavinėji-

mas. Kad davus progos h ki
tų miestų gyventojams pama
tyti “The Miracle”, gelžkeliai 
rengs į Chicagą speciales eks
kursijas nupigintomis kaino
mis. /Filo budu ne (ik chicagič- 
čiai, bet ir apylinkių gyvento
jai turės galimybės pamatyti 
tą pagarsėjusį veikalą. 

» 4

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Sausio 17 d. liuli House Te
atre nebus vaidinimo, nes Vaič
kaus Teatras sausio 16 ir 17 z
dienas vaidins Rockforde.—y.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

j

X SANTA L 
MIDY

Greitai sušvel
nina s k a u s -

■ mingų nusišla- , 
pininią. Sau-

| gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
"Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

DR. VA1TU8H, O. D.
LIETUVIS AKIU i<PECIALI8t AN

Palengvins aidų įtempimų, kūrL 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima .katariJr!^ ati
teko trumprogystę/ ir ttLs' "Ą- 
Prirenka teisingai akiniai. V juo
se atsitikimuose egzamine viuas da
romas su elektra, paroda uiL tnfr 
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos valkus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Sfrect
Phone Boulevard 7689

IGNACAS URVAKIS
Mirė sausio 12 dienų, 11:30 

vai. ryto, 1926 m., sulaukęs 
37 iu. amžiaus; gimęs Lietu
voj Gintalų kaime, Varnių 
vai., Telšių apskr., palikda
mas nubudime savo mylimą
sias ir mylinCias seserys: Jie- 
v»> Gečienę, Elzbietą Švedie
nę; pusbrolius Petrų Butginą 
Amerikoj, o Lietuvoj močiutę. 
Karotinų. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 2130 Coulter St.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
sausio 16 <1. 9:30 vai. ryto iš 
nuniŲ į Tautiškas kailines.

Visi a. a. Ignaco giminės, 
'draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusiai nuliudinie jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.

Nubudę liekame,
Pusseserės ir pusbrolis.

Laidotuvėsi* patarnauja gra- 
borius Butkus 
nal 3161.

Aiimr—wri«in

Vienlaikinis Ypatiškas Gydymas. Nedaro 
Skirtumo Kokia Liga, Tiktai

$1.00 $1.00
Pasekmingas gydymas naujausiu budu

Erancuzų ir Vokiečių Specialistų išrastas naujausias būdas gydy
mo užsisenejusių ir staigių, ligų. Pasirodė ėsąs labai pasekmingu, kad 
net susidomėjo Paryžiuje ir Berlyne. Aš studijuodamas šitų naujų bū
dų gydymo per tūlų laikų Paryžiuje Šv. Mykolo Ligoninėje ir Berlyno 
Universiteto Klinike pastebėjau, kad daugybė ligų, pripažintų gydyto
ją nebeišgydomomis, galima dar išgydyti.

Todėl gi, jeigu jūsų kiti negalėjo išgydyti, tai ateik pas mane. 
Mano pilnai įrengta Bakterijologiška Labaratorijaf ir aparatas Radio- 
Scope-Raggi-X-spindulių, egzaminavimas kraujo ir slapumo, atidengs 
man jūsų ligos tikrų stovį ir jeigu aš pasižadėsiu jus gydyti, tai jus 
atgausite savo sveikatų ir pilnų tvirtumą. Ateik pas patyrusį specia
listų.

Patyręs Specialistas arba Profesorius neklaus jūsų kų jums skau
da, ko jums neužtenka arba kokia liga sergate, beb jisai patsai pasa
kys, ar galima jus išgydyti, ar ne. Patyręs specialistas turi taip daug 
įvairių ligų gydymui, kad lengvai jas pažįsta iš ženklų ir apsireiškimų. 
Kaip tiktai jisai užbaigia pilnų egzaminų, tai ir žino tuojaus JĄ. reikia 
daryti, kad išgelbėjus sergantį, ir kaip jį gydyti, kad sugrąžinus janl 
sveikatų.

Mano ofisai yra aurupinti pilniausiai visokeriopais gydymo apara
tais, išrastais! garsių Profesorių jr Specialistų, tokių kaip Profesoriai 
Nicola Tešla ir D’Arsonval ir daugelio kitų. Mano 40 metą patyrimas 
gydyme ligonių ir studijavimas geriausiose ligoninėse ir klinikose Pa
ryžiaus. Romos ir Londono. <lave man patyrimo pasekmingai pergalėti 
sunkiausias ligas, kurias kiti gydytojai pripažino nebeišgydomomis.

Aš vartoju pasekmingai gerai žinomus budus ?gydymo Baktery- 
nais. Gyvūnų Ekstraktais ir čiepais ir dar vienų garsų pasaulinį būdų 
gydymo, kurio čionais negalima minėti, bet kurį reikale esant pavar
tomu. ♦ 1 y
NEKENTĖK ILGIAUS, TIKTAI ATSILANKYK 0 PERSITIKRINSIU

DR. C. C. SINGLEY
x SPECIALISTAS .. 1

Kuom 1012-1015-1016 Great Northern Rudinke
20 West Tackson Boulevard, arti State ;įgatvės 

(Paimkite elevatorių iki 10-tą lubų)
OFISO VALANDOS: Nuo 10-tos ryto iki 1-mos po pietų. Vakarais nuo 

5-kių iki 7-nių. Nodėliomis nuo 10-tos ryto iki 1-mos po pietų.

Lietuvių Dentistas patar- 
nads geriau.

Traukimas dantų be 6kxx.XBio. 
Bridge < geriausio ' aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
<lantis. kad nekenktu iusu sveikatai

1545 Wcst 47th Street
Net>H Ava.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

» GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, šia • 
tos, uisendintos Ir užkrečiamos ilgos vila 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

KAROLIS ?#AMANTAS
Mirė sausio 1 I dienų, 

valandų ryto, 1926 m., su 
kęs 10 mėtų amžiaus; Ame
rikoj išgyveno 15 metų; gimęs 
Lietuvoj Kazliškių Kaime, Uk

mergės apskr., palikdamas di
deliame nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Elzbietų, du broliu: Antanų ir 
Viktorų, taipgi pasuni Kazi
mierą ir podukra Juozefų, 
Amerikoj. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 2721 S. Emerald Av.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Sausio 18 dienų, 8.30 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gėtlulingso pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kaili
nes.

Visi A. A. Rainanto gimi
nės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai įtikusių nuliū
dime jo mylimų esat ęuošlr- 
džial kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdime liekame,
Moteris, Broliai, Posunis ir 

, Podukra.
Laidotuvėse patarnauja gra

bučius S. I). Laehovicz;
Tel. Canal 2199.

ATMINIMAS
šiandie sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė 

pasauliu mano moteris VERONIKA 1)1 ši E N fi
su šiuo Į ’ 
netekę

mes šviesios žvaigždes, kuri švietė musų akyse i.r links
mino musų širdis; spaudžiu jumis šalta žemelė, o musų širdis 
nuliūdimas spaudžia graudingas ašaras; lai buigi jums lengva 
ilsėtis brangi mano moterėlę. Kaip mirtis yra žiauri ir ne_ 
gailestinga, atėmė iš manęs moterėlę meilinga, paguldė kapuose 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai gulėti, o mano širdis nubudime nenu
stos ilsėti.

Pamaldos atsibus sausio 16 <1. iš ryto, 8 Valandą, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiausios bažnyčioj.

Nuliūdęs vyras:
ANTANAS D1Š1US IR DUKTĖ ALDONA.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu 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:

Jonui Mikelaičiui 
Adomui Petro čitirui

j 5259 Adomui Staniunui 
11796 Vincui Žiguliui
5283—Barborai Bernotienei 

24225 |LiiudVikui(1(1inskiu i
5346—Onai Dičmonienei 
5310 Marijonai žalnierailienei 

11826 Anastaz. Gabrilaitienei 
21049 Kaziui Bagučanskiui

5318 Adomui NelTui 
11808 Petruli. Speckauskk nei
21031 Vinc. Sūnui Giedraičiui
21032 Bladui Giedraičiui
5306 Buzai. Jakubauskienei 
5299 Kazimierai Burbienei

11815 Kazimierui Simaičiui
21026 Mortai Kazlauskienei

5307 Antanui Čeponiui
21027 Marijon. aRsparaitienei 
21035 
21037
21038 Martynui Jono Zopeliui 
21230—.Kairiui Bernardui 
24231 Marijonai Riškienei
5312 * Paulinai Ilevičienei 

21040 Magdelenai Cukuricnei 
55278—(Inai Česnauskienei 
' 5062 Petronėlei Binkienei 
2OIK7D— Kuzirnierui Antanaičiui 
22391 Julijonui Jeeevičiui 
20981 B. Paškauskienei 
22103 Marijonai Pečukaitei 
22101 Anastazijai Dovidienci 
22405 Petrienei Mąrmicnoi 
22410 Jonui J. Brazauskui 
24216 Antanui Žukauskui 
11743 J. Sprindžiūnui 
11752 -Antosei Rupeikienei 
22415 Baliui Sadauskui 
11771 - -Baltramiejui Vaiedeljui
5202 Adomui Bukaskui 

11775 A. Melaikartoi 
22135 K. Simono Aleksai

5215 M. Lapaeinskienei 
5210—4<. V i da u sk u i 
5232- Onai Liepienei ‘ x 
5212—F. Voronaviėienei 
5267-. J. Likšienei

žinomi

914
pagerintas

606
<r tiktas Europinis L./»- 

escide gydymas r ni
kiam*. Vienatinis ar
dymas nuo sifilio duo

dam a a ui £ g"
temą kainą ąį įj

tiktai trumpam laikui
ligų paeina nua 

Kad Ugydtiua

5273 Augustui Kokštai
5265 J. Kleinauskui
5262 Antanui Rukui
5275 Domininkui Taliunui 

•5281 -Anai Maslauskaitei 
5292 Marijonai Petkevičienei 

*5287 A. Bilskaitri 
21021 Anelei Dėdienei 
21048 Pranui Jukniui
5348 O. Bastauskaitei
5336 M. Truškienei

DK. B. M. HOi>8
. Atsakantis

Specialistas
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų 
kraujo ir užkrečiamų ligų, 
jau nebandykit senais budais. 
VYRAI! Spadalis serum gydymas yra var
tojama* su geru pasisekimu dėl atganrne 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

kr jau iigydė tūkstančius žmonių, tai -ra 
užtikrinimas sergnatienis, kiul jie vaua r a 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo iftbandymas ir U 
bo rato r įjos egzaminacija dykai su gydymu

' Patarimas Dykai
Atsakantis ^iedikalis patarnavimas eutetka 
jums sveiki tą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit, tiandien.

DR. B. M. ROSS
31 So. Dearbofn Si. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yrt- 
ėmimo kambarys 50fi.

Penktas Augštas, Crilly Narna# 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki i dieną. Pa 
nedaliais, seredorfis ir eubatomu nuo ia 
ryto iki 8 vakare.

V"

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

5312 P. Miklaa.junienci 
11823 V. 'Irijonui 
5331—Jonui Piliui 
5343 [L., čiuprinskienei 

11812-—LeosH Birbilaitei
5298 Onai Rimkaitei 

11816 B. Bumbuliui 
11013 F. Paliekaitei
5322 Anastaz. Savukaitytei 

21229 Agotai Lesnickienei
5319 Onai Balčiūnaitei 

24228 Bai l.’orai Virsilienei
21036 Kazim. Adonio Ciurui 
22 160 Veronikai Petrilienei 
22171 Agotai Žalnieraitienei 
55330 Povilui Abraškevičiui 
*22179 Juozui Sugintai 
22182 Adomui Kermigiui 
22485—Alfonsui Adomėnui 
22486 Alfonsui Gaidžiui 
22495—Vincui Kazlauskiui

5356 Stel’an. Povilauskienel 
5375 Jonui‘(Hrdauskui
5371 Barborai Grigaliūnienei
5352 Juozui Stragauskui
5353 Onai Jankauskaitei

11832 Baliui Sadauskui 
5350 Onai Milcikienei 
5360 Marijonai Baravičienei

11827 Kazimierui Bakučiui 
21551 Marijonai Beresnienei

5372 Alenai Boitkeviciukei
11833 Juozui Vežiifi

54()0 Flžbietai Borusienei 
21561 Agotai Piraskinienei

<iel 
matymus reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su Ihanim lian-

— Pritaikau taipgi akinius

Tai yra paprasti simptomui, 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių Čiclų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampus 18 gatvės, 3-čias augštr.s
Kambariui 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s A p tiekos
Pastebėk it mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tusu ruo 7-to pus!.)

Iš Birutės
Liaudies koncertas

DRAUGYSTĖS ir klhibni. Kam 
reikalingas gražus daržas pikni
kams, užsitikrinki! tuojaus Cher- 
nausko Daržų, kuris utis gatavas 
anksti pavasari prie Tautiškų Ka
pinių, Justice Park, III, Skubinkit, 
kad nebūtų pervėlu. Geo. U,bernaus- 
kas rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
Lyons, III. Tel. Lyons 1;>52-.J.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

l.ong distance handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Ilaląted St. ’
Tel. res. Yda 2198- Blvd. 7667 nffice

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
i

NAMAI-2EME
Jūsų Karai

Sausio 29 d., Lietuvių Audi- 
pirfnutinis 
šių metų 

kuriame

torijoję, įvyksta 
Birutės rengiamas 
Liaudies koncertas, 
bus d:tug įdomybių. Mes turėsi
me piogos išgirsti vieną tikrai 
gerą dainininkę, kuli pirmu 
kartu debiutuos su Bitute. 
Choras dainuos keletą naujų 
dainų ir bus kitų naujenybių, 
apie kurias vėliaus bus praneš- 
ta- . <

Dabar dar laikas. Taigi Biru
tė prašo norinčiu įstoti j cho
rą, ketvirtadieny ateiti į Malk 
\Vhite Square parko svetainę

Didelis 31-mas metinis balius, 
rengia Leib. Pil. Gv. D. L. K. Vyt. 
nuo Brigeporto, nedėlioj, sausio 17 
d., Lietuvių Auditorij >į, 3133 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. | 
ga vyrams 75c., moterims 50c, 
pasidčįimu drabužių. KvicCia 

’ Komitetas.

ža il
su

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosernių, Bu
čo rnių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
ketinu. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheiins, 1912 So. State St.

kaip

Taigi visi dainuoti!
— D. M.

Simfonijos Orkestras 
duos trečią koncertą

ir duos ten trečią 
koncertą. Koncertas 
nantj pirmadienį, sausio 18 d., 
skerdyklų selėj Intcrnation-

populiai i 
bus atei-

Parduodame visokios rųšies 
Atnaujinti 
Autorizuoti

x Ruick.
Geras patam avimas

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy Beauty 

Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj 
apielinkėj, Parduosiu pigiai, nes tu
riu du bizniu. Negaliu apnidirbtl.

1827 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8951

MASKARADU BALIUS
Rengia Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieti su puikioms dovanoms vor
uos $200. pirmai grupei dovana $25 
ir bus daug kitokių daiktų, 
įvyks Sausio (Jan.) 31 <1., 
Chicago Lietuvių Auditorium, 
So. Halsted St. Durys atsidarys 
valandų vakare.

Balius
1926 m., 

3135 
6-tą

7:30 
kambariuose, 
-., i vyk Sų-

ita |>i-el<*k<-i ja tCinoj:
ir kaiulikų bažnyčia”, 

Skaitys inž. K. Auguslinavičius. Al- 
siiankv kitę, sužinosite daug svar
bių dalykų apie popiežius ir kata
likų bažnylias. —Komisija.

Rose'.and. — Sausio 18 d it. vilkine

Tei. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& Ht»W. CO.
Malevojarn ir popieruojam. I 

laikom ntalevą, pupierą, 
suktus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. 5- RAMANČIONIS, Prez.

Už-

Ruick Motor Co.
Vartotų Karų Skyrius 
3900 Grand Boulevard 
Tel. Douglas 1403—1404

MOON BrouglVam, važiuotas 
6500 mylių, 4 ratų brakes. 
Baloon lires, išrodo kaip nau
jas. Ant išmokėjimo. Visados 
ntOariis. 1741 W. Mųdison St.

Parduodame, įdedame ir taisome. 
Nieko nereikia {mokėti. 

24 mėnesiai išmokėjimui.

Liet. Mokai. Susiv. Am, 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sau
sio 10 <1., 8 vai. vak., K. Semaškos 
bute, 1831 Wal>ansia Avė. Nariai 
būtinai dalyvaukite, nes bus svars
toma daugelis > svarbių reikalų.

—Kp. pirmininkas.

PERSHDNG ■■
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage G rovė Avenue 
Eairfas 4620

BUICK Mastei* 6 pas. sednr/us. 
Važiuota 7000 mylių, 4 ratų bru
kęs, bamperiai, originaliai išbaig
tas. kaip naujus $900.00. Naujo ka
ro gvarancija. Ant išmokėjimo. Vi
sados atdara.

1711 \V. Madison SI.

PARDAVIMUI. Reslaurantas 
ir k*e Cream Parlor. Geras 
kampinis biznis, arba mainysiu 
ant hedidelio namo. Nedaro 
skirtumo kur namas butų Chi- 
cagoj. Kreipkitės tuojaus:

6090 So. Stale St.*

5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungnlovv, $509 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais, Tiktai keletas li- 

tomis kainomis, veikit greitai, 
norit bargeno.

McGtirk ‘Rcalty (!o., 
5501 S. Kedzie Avė.

Republic 4060

ko

SAVININKAS būtinai turi 
duoti 6 1 ambarių eottuge, I 
garažu, furnas šildomas, 
$700(1, 
remiu.

furnas 
jinokėli $2000, kilos

par
ka rų 

tiktai 
kaip

NEMOKĖK DAUGIAU RENDOS 
BLOGU

Mes parodysim kaip gyventi sa
vo locnaiile name ir" būti visuomet 
liuosns nuo mimų savininko 

tiktai su $300 cash
Nieko nereikės mokėti iki kovo 

1, 1926. Gera ir greita transporto- 
cija. Arti mokyklos, bažnyčios, te
atrai ir krautuvės.

BLOCH REAL ESTATE 
1638 S. 17 Avė. Maywood 

Mansfield 0451

Co., 
Avė.

RiESTAl’KAN i AS pardavi
mui.Sena išdirbta vieta. Kreip
kitės tuojaus, gausit barbeną.

1725 So. Halsted St.

McGurk Realty 
5501 S. Kedzie 

_i__
5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 

audros langai, stikliniai užpakali
niai porliai, sieteliai, 2 karų gara
žus, medukai, didelis lotas, moder
niškas, $20(10 įmokėti, kitus 
rendą.

McGurk Realty Co., 
5;,Gi S. Kedzie Avė.

kaip

PARDAV1MU1 l.'itčernė ir 
groseruė, gera vieta. Pardavi
mo priežastis, išvažiuoju iš Chi- 
casfos. Biznis daromus cash.
Kedzie Avė. Te!. Prospect 5«<>y

PARDUOSIU grosernę ir buCernę 
pigiai arba mainysiu ant namo. 
Visi Įrankiai bulėmis geram sto
vyje. Taipgi yra naujas t rokas.

Tel Cannl 0552
1727 S. Union Avė.

DĖLEI PRIEŽASTIES IŠVAŽIA
VIMO. Parduosiu už labai didelį bar- 
geną, kuris išsimoka patsai į septy- 
nius metus, štoras ir 4 kambariai ir 
du f tatai po 5 ir 6 kambarius, elek
tra ir glifus, taipR-i ir vanos. Rendos 
nefta j rnčnesj. Kaina JSV.BOO
$1,000 jnešjmo nupirkti,

vininkas. /
J. 3HIMBEL 1 

3.313 So. Halsted St. 
2nd floor

BARGENAS Brighton Parke, 
medinis namas 2 fintai po I rui
mus, gasas, elektra. Už gatves iš- 
taisvma užmokėta. Gera virta. Kui
nu $4,000.00. Cash $1,800.0,

I

Medinis namas 2 Hutai po t rui
mus, gasas, elektra, maudynės, už
dari porliai. Viskas užmokėta. Kai
na $5,500.00. Cash .$2,5(10.0(1.

Mūrinis ųamas 2 fintai po 6 kam
barius. Karštu vandeniu apšildo
mas, lotas 30x125 Marųuette Manot*. 
Gražus namas, geroj virtoj. "Maty- 
kit suvininką, 2703 \V. 47 SI.

Tel. Lafayette, 4607.

Sa-

KAS turi pardavimui lotą rezi
dencijai Marouete Manor. UŽmokė- 
siu luinkti, Xmi-
j ienos, Box <>45

Chicagos Simfonijos Orkest
ras yra geriausias simfonijos 
orkestras pasauly. Programa 
šiam koncertui irgi yra pri-1 vyks 
rengtas labai geras, tad geros 
muzikos mylėtojam^ šis koncer
tas bus tikra puotaf įžanga 
prieinama kiekvienam — tik 
59c. Koncertas prasideda lygiai

Liet. Teatr. D-jos šv. Martiąo me
tinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, šaudo 16 d. 1926 m. 7:30 v v. 
parapinėj svet. 32 PI. ir Aubig'ii 
Avė. Nariai malonėkit visi laiku 
susirinkti, nes šis susirinkimas yra 
laitai svarbus.—I*. K. nut. rast.

North Side.—A. L. 1'. Sandaros 
j 23 kuopos metinis susirinkimus į- 

> nedėlioj, sausio 17 d-, 2 v. 
po pietų Liuosybės salėj, 1822 \Va- 
bansia Avė. Visi nariai malonėki
te Imti laiku, nes bus igšduoti 
šokio raportai metinio kuopos 
kimo.—Kuopos Sekr.

vei-

Chicago Symphony 
Orchestra

(Irkestra l)O vadovyste garsaus jos vcuejo I red- 
ri< k Stock duos treCia seriją Po-! 
poliarinių Koncertų International 
Am|-bitheatre ant 43-Cios ir Hals- 
led gatvių sekamą pirmadienio va
karą, Sausio 18 d. Vedėja-'' Stock 
yra prirengęs vieną puikiausių 
programų dėl šio vakaro. Progra
mas bus sekamas: 
M:>rch of Ihr

Cicero, III. Atyda tėvams. Iš 
priežasties negavimo Liuosybės 
svet., tai <-•< eros Draugijų Sąryšis 
paėmė Lukšto svet. (kampas 15th 
St. ir 49th Avė. Kur atsibus vaikų 
dainų pamokos. Pirmos pamokos' į- 
vyks panedėtyj l<8 d. sausio nuo 7 
vai. iki 9 vai. vakare ir tęsis per 
visą žiemą, kiekvieno pnnedėlio va
kare. Mokins J. S. Zarat. Todėl ku
riems rupi gražus vaiki) išauklėji
mas, atveskite juos.

—C. i). Sąryšio sekr. K. Zix.

Halvorsen 
Irom

Music I > * A Midsmnmer Niglh’s
I Jreain”, Mendelssohn

German
Morris Danee.
Shepherd’s Danee.
Tore h Danee.

| Amer. Lithuanian Citizen Club. 
12th \Vard laikys savo metinį su- 

’ sirinkimą sausio-Jan, 17 d., 1926 
m. 1 vai. po niet. McKinięy Park 
svet. 39lb ir \Vestern Avė. Būtinai 
turit būti šiame • susirinkime, nes 
bus renkama valdyba ir yra kitų 
svarbių dalykų apie išsiėmia po- 
piern. Nepamirškite atsivesti po 
keletą naujų draugų.

—Jos Erings, Rast.
1 ■ ■ ! .. ______ ______ » i__ į_____ m

1ŠRENDAVŪJIMUI
Pastorale 
Minuet.

INTERMI.SSION
Yestcrlhoughts,
Al. l-’i-esco,
\\’;illz, “<)n Ule Beauliful

I hinube”,
Marche “Slave”,

2, Bize!
I JI EDAI 4 ruimai, flatas su 
^isais patogumais: Pečium ap-i 

Įdomus. Renda pigi. Kreipki- 
s: 2 lubos frontas.

94C> W. 31 PL

Smetana

I lerbert 
Blue

Strauss 
Tschaikovvsky

Pranešimai
SIŪLYMAI KAMBARIU

Kas, kąt kur, kaip ir, 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PAS1RENDAVOJA apšildo
mas kambaris mažoj šeimynoj 
su valgiu ar be valgio, arti 
traino ir strytkario.

121—17 Avenue
Melrose Park, H.

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI SI00.00?

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

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole-) 

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

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno' 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį i 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių1 
apie taupymo budus, o nuo jo su-| 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

RENDAI kambaris karštu vande
niu šildomus, ir visi kiti naujos 
.mulos parankamai. Vaikinui ar mer
ginai; su valgiu ar be valgio, 52411 
S. Troy St., pusė bloko nuo Ke-

RENDAI kambaris vyrui prie 
mažos šeimynos. Maudynė elek
tra. švariai užlaikomas. Gera 
\?eta gyvenimui, be valgio, 2 
lubos.

4318 So. Talman Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette S1S3-6438

ROBIN BROS.
JAUNA inteligentinga mergina 

ieško kokio nors užsiėmimo. Ant
rašų galima sužinoti “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Klauskit M. .1.

Tel. Roosevelt 8500.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35 %✓ 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division StM 

netoli Marshfield

WILS()N HEALTH INSIlTUTAS. 
Maudynės ir masažas. I.irsinanėios 
ir pajauninanCios elektrikinės mau
dynės nuo reaumutizmo, miešam- 
gio ir oneuritis. Moterys patarnau
tojos. Douglas 9007.

131 E. 35 Street, pirmos lubos

PRANEŠIMAS 
Šilk Hosiery Mills, 
Ind. Nuo sausio

Indir.- 
1-mos, 

užėmė Petro Budriko vie- 
mu.sų

Real 
napolis, 
1926 m. ____
tą pardavinėti mušti paniekas, 
Liudvikas Geležinis, 3332 \Vest 64th 
St., Chicag). Kostumeriai ir kurie 
norit tvirtų paniekų, kreipkitės 
prie jo.
' Tel. Hemlock 0887.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA jauni vyrai ir m 
terys komercijiniam “telegraphy
Darbas dienomis. Algos $18.00 iki;
$35.00 savaitėje besimokinant. Te-
lefonuok Monroe 1418, Manager, 
105 No. Clark St. Boom 625. Mies
to ofisus.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKALINGA mergaite dirbti prie 
narnų. Telelonuok Van Būreli 8050.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir prie dabojimo 
mažo kūdikio Chicago Heights, 
111. Atsišaukite. 3758 Emerald 
Avė. 1 lubos.

PARDAVĖJOS ar norite pa
daryti daug pinigų? Visą arba 
dalį laiko. Kooperuosime. At
eik tarp 9 ny£o ir 4 po pietų.

Mr. CROVVDEN
1009 Conway Bldg.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS draiveris prie 
isvežiojimo juodos duonos su 
Fordo troku. Kreipkitės j Nau
jienų skyrių, Box 279y

3210 So. Halsted Str/

BEI KALINGAS stiprus, ištikimas 
vvra.v dirbti už porterį. North 
Avė. Baths, 2039 \V. North Avė.

vyras prieREIKALINGAS 
restauranto 'darbo, 
guolis. Atsišaukit tuojaus.

3815 Halsted St.

AUTOMOBILIAI

DODGE 4 durų sedan. Nau
jai išbaigtas ir perbudavotas, ’ 
įrankiai. Eina kaip naujas, tik 
$185. Ant išmokėjimo. Visados 
atdara. 1741 W. Madison St.

PARSIDUODA Dalicattessen krau
tuvė. pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariai. Gali išnomuoti. Geras 
Šlakas ir fixturiai. Nebrangiai.

Business Buyers Bureau
17 N. La Šalie SI.

Krankliu 2976

SAVININKAS parduoda biznio 
lotą augančioj lietuvių kolonijoj, 
biznio sekcijoj, gerinusia Iranspor- 
laeija, išmokėjimais.

Naujienos, 1739 S. Halsl.ed St. 
Box 649.

PARSIDl’ODA 6 kambarių medi
nis namas. Savininkas važiuoja Lie
tuvon, lodei parduos pigiai. Apšil
domas “furpace”. Elektra, maudy
nes ir kiti parankumai: Mtityti 
galima savininką Suimtoj po pietų 
ir nedėldieniais visą dieną, 6920. 
S. Bockweli Si.
!■■■■■' 1 11 1 ■ ■■■ -------------------— 1 ■ "vj

MORTGECIAI-PASKOLOS

DURANT, uždarytas. Važiuotas 
•1600 mylių. Spalva, motoras ir ap
mušimas 
perini ir

viduj, kaip naujas. Bum- 
kili reikmens. $835.00 Ant 

išmokėjimo. Visados atdara .
1741 \V. Madison St.

RAKANDAI

BARGENAS ANT PLAYER PIANŲ 
88 notų player pianas su ben- 

ciu ir 56 coliais, pirminus- parduo
damas už $800, dabar parduosiu 
už $140. Geriems žmonėms ant iš
mokėjimo. Klausk

MR. PUDL’CHEB.
2332 W. Madison St.

iš-

Rungalo\v, naujas ir moder
niškas, augančioj lietuviu kolo
nijoj, netoli mokyklų ir t ralis-

Halsted SI., Box 641.

ANTRI MOKGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

GROJIKUS pianas, Edison jįJho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, , siuvimui 
mašina ir indai, pigiai, 9X1- kau
rai $22, liampos $10.

4843 S, Michigan Avė.
Kenwood 2514

PARSIDUODA Delkattessen ir 
žuvių krautuvė. Padaro $400.00 sa
vaitėje. Visi fixturiai. Aukausiu 
greitam pardavimui. Rendos $40. 
6828 So. Bacine Avė.

30 pėdų rezidencijos lotas, apru- 
bežiuota vieta lik 2 Platų muri
niems namams. Man reikia $400 
cash. Vertas $1800. Arli 79-tos gat
vės. Nereikia agentų. Box 646, 1739 
So. Halsted St., Cliicago, III./

MOKYKLOS
—r

PARDUOSIU 3 šmotų seklyčios 
sėt*, Amerikos “W;dnut’) miegamo
jo ir valgomojo kambario setus. 
9X12 karpetas, lempos, dieninė 
lovą, portjierai. Vartota 3 mėnesius. 
Atsiskirtame. 5510 Diesel Avė. 2 
Apt. Midvvay

PARSIDUODA bučernė ir grosėr- 
nė, arba pripilsiu partnerį j pusi
ninkus ženotą ir pavienj. Kas ieš
kote pirkti, skubinkitės, nes tokio 
bargeno niekur negausit. Arba mai
nysiu ant mažesnio biznio*, gro- 
sėrnės, loto, automobilio, namo. 
Kreipkitės greitai, 3551 S. Halstec 

Boulevard 3856.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, plieno kon
strukcija, 4 karų garažas. Rendos 
$540 mėnesiui. Kaina $34,500. Sa- 
vinihkas Tel. Normai 9106.

St.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31 -mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba pyk; j mėnesį. Gyve- 
r antį pažymėtame zone, o da neap- 
uipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynus, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

f PRANEŠIMAS MOTERIMS
. Parsiduoda 'vilnonios gijos Įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny j no pietų.

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

RICHENBACHEB De Luxe, 4 pa- 
sažierių Coupe, važiuotas 3400 my
lių, 1925. Geri baliuno tairai, 4 
ratų braikės. Pilnai aprūpintas. Iš
rodo kaip naujas. 1075.00. Ant iš
mokėjimo arba maino. Naujo karo 
garantija. Visados atdaras.

1741 W. Madison St.

iš PR1EŽASTJES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių lurniCius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išbiaustyto medžio 
padabintas sdtas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, pbonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. NVashington Blvd. Kedzie 2794. 
uJ------------------------------------- -----

‘ PARDUOSIU mano puikiau
sius 5 kambarių rakandus su 
dideliu pąaukavimu. Turėsime

PARSIDUODA, bažnyčios daiktai; 
viskas, kas tiktai reikia bažnyčiai; 
du altoriai, puikus kaip nauji ir 
didelis atirozas į altorių. Pardavi
mo priežastis — subankrotavinius.. 
Kas norite pirkti tuos daiktus, dėl 
platesnių žinių rašykite:

Jonas Milašius,
126 Island Avė., Rockword, HI.

IjOTAS 39X125 pėdų, arti 
Marųuette Parko, kaina $750. 
Biznio lotas 27X125 pėdų, ant 
71 St., arti Marųuette Park. 
Kaina $2,790. A. N. Masulis, 
6641 S. Wesfern Avė. Tel. Be- ' I
pnblic 5550.

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

4950 Monticello Avė.

PARSIDUODA 3 mažų kambarių 
rakandtd, 2938 So. Union Avė., 
prie elės.

ra-PARSIDUODA (i kambarių 
kandai, gerame stovyj. Tarp tų yra 
“Stark Piano Player”. Kambarius 
galima parendavoti sykiu su rakan
dais. Kambariai labai parankus ir 
pigi renda. Turiu išvažiuoti iš 
Chicagos greit ir todėl parduosiu 
beveik, už 4-tą dalį vertės, 
tvti galima prieš piet kas 
1’431 S. Halstęd St. 2nd II.

Tel Roosevelt 1968.

PARDAVIMUI

Ma- 
dieną. 
front.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

notų grojiklj pianą sykiu su 72 vo
leliais ir duet benčiumi už $125 cash 
arba paimsiu notas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kowalski.

B332 W. Madison St., Ist floor

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver- 

i tas $75(1. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 volelių, kąip 
naujas ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po /$10 j mėnesį atsakantiems 
žmonėms.

MIKOLAITIS, ' 
6512 So. Halsted St.

HUDSON Coach, vėlyvas 1925 
modelis. Važiuotas 1,371 mylias.1 
Specialiai nudažytas, 5 bidonų tai- 
ors. 'I'ronkas užpakaly. Bamperiai,i 
Išrodo kaip naujas. veiK tuojaus. 
$785.00. Naujo karo garantija, ant j 
išmokėjimo arba maino. Atdara vi
sada.

1741 W. Madison St.

Saldainių krautuvė, cigarų, caga- 
retų, ice cream, notion, žaislų, žur-' 
nalų, geras kampas, nauji fikCeriai, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi būt par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
17 N. La Šalie SI. Franklin 2976.

PARDAVIMUI 4 krislų barbemę 
(Barbei* Shop), biznis senas, Lietu
viška. Tiktai viena barbernė šiame 
mieste. Renda pigi. Priežastj parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės tuojaus:
320 E. I4th Street 

Chicago Heightn, III.

PARSIDUODA maža kendžių, ta- 
| bakas ir cigarų krautuvė. 3 pagyve

nimui kambariai. 2210 W. 28rd PI.

PARSIDUODA restauracija, ge
ras biznis. Atsišaukite. 1114 \V. 
Madison St.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
medinis namas, (i b kamb.. 
ką tik užbaigtas, skersai 
nyčios, 44 St. ir Galifornia 
$!J,(M)O įmokėti. Savininkas 
dasi 1342 S. Mozarl St. O 
kuk.

baž- 
ave. 
ran-
Pli-

VYRAI išmokit barberystčs, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin- 
sim jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
jias mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER cOLLEGE 
105 S. Wclls St. Tel. Franklin 4230

PARSIDUODA 
ra kampinė vieta;

restauracija. Ge- 
fjeras pelnas.
sted St.

BRIGHTON Park parsiduo
da grosernė ir delicatessen 
krautuvė, priešais mokyklą, ge
imas lysas. 4 kambarių gyveni
mui, pigi renda, turi būt par
duota greitai. Tel. Lafayette 
1 III, 2665 W. 391h St.

MAN REIKIA PINIGŲ Par
duosiu savo residencijos lotą 
“restricted’,’ apielinkėj arti 79 
gatvės už $12,,000 cash, verias 
$18,000. Telefonuok 1765

Agentų nereikia.

PARSIDUODA Kepykla. Geras 
“\Vhole sale” ir “Retail” biznis. 
Labai geroj vietoj. 850 W. 18 St.

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

Tel. Boulevard 3363 .
PARSIDUODA krautuvė kendžių, 

cigarų, tabako ir šiaip visokių 
smulkių daiktų. Pigi remia. 3 kam
bariai pagyvenimui, 153 E. 107 St. 
Pullman 9028.

PARDAVIMUI ar mainymui ke
pykla ir namas. Lietuvių apgyven
to! apylinkėj. Norintays pirkti krei
pkitės šiuo antrašu: 11926 So. Hals
ted, St. Tel. Pųlltnan 5444.

BARGENAS
Parsiduoda <54 karų garadžius. 

Visi įrankiai pataisymui ir Tow 
truek. Biznis geras. Parduodu, nes 
esu per senatf. / Taipgi mainyCiftu 
int mažo namnut.Agentai teneatsi- 
šaukia. 3022 W. 43rd St. Arti Ar
cher. Avė.

KAVINĖ ir užkandžių 
narsiduoda. Birr.;., 
ilgą laiką. I Parduosiu lųbai pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja iŠ Chi- 
cagos. Benda pigi, 728 W. 14th 
PI.

j įstaiga 
Biznis išdirbtas per

NAMAI-2EME
AR JUS UŽVYDIT namu savinin

kams? Kam laikyti jį? Naujas 5 
kambarių mūrinis bungalosv.

$60 1 MĖNESI
$300 ĮMOKĖTI ’ •
$7000 VISO

Moderniški, ką tik užbaigti. Pa
imsim tušlius lotus kaipo dalį įmo- 
kėjimo. Pašaukit Mi. Busee, 7149 
S. \Vestern Avė. Prospect 6133.

PARSIDUODA 2 aukštų me-, 
dinis namas ir cigarų ir cigare- 
tų' Storas.

Kreipkitės:

559 W. 18 Street.

PARSIDUODA 3 aukštų medinis 
namas* 3 Platai; dviejų karų gara- 

Taipgi galiu mainyti unt 
Vieta graži, parduo-

džius, 
mažo biznio, 
siu pigiai.

593!) S. Rocklwell St.
Tel. Republic 8573.

PARS1DOUDA bungalovv 5 kam
barių. Stikliniai porėtai iš užpaka
lio garažius rankų darbo. Viskas 
pagal naujausios mados. Tik 1-nų 
metų senumo. Duosiu geras išly
gas, priimsiu lotus. Greit |uriu iš
važiuoti ant ūkės.

4414 S. Kedvel Avė.

JEIGU nori bargeno tai pirk 
mano namą dabar. 3 pagyveni
mai ir didelis storas ant Ar
cher gatvės tarpe dviejų dide
lių teatrų. Garu šildomas. Ver
tas $25,000.0. Dabar parduo
siu už $18,000.00, , nes noriu 
važiuoti j Lietuvą. Atsišaukite 
vakarais po 6 vai. pas savinin
ką. 3827 Archer Avė.

Vyrai Pažiūrėkite 
j Ateiti

Jei jus norite uždirbti didelę algą 
ir dirbti trumpas valandas, pasižiūrė
kite šitą. Automobilių biznis reika
lauju daugiau IŠLAVINTŲ vyrų. El
ektros darbai taipgi pasiūlo gerai ap
mokamus darbus. Neeikvokit berei- 
kalo savo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsitės ir kuomet užbaigsite, 
taipRi gausime jums darbą. Išmoksi
te j keletą savaičių didelėj Gręer 
Dirbtuvėj aktuališku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai automobilių 
ir elektros. Instrukcijos Ignition, 
Starting, Apšvietimo, Battery, Trou- 
ble Shooting, Overhauling ant 4, 6 
ir 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
elektros kursas. Didžiausia mokymo 
institucija savo rųšies pasaulyje — 
šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų.

Mes taipgi turime dienines ir va
karines klesas. Išmokėjimais, jei no
rite.'Rašykit dėl pilnų informacijų ir 
musų 64 puslapių knygutės.

GREER COLLEGE
Of Automotive and 

Electrical Trades 
2924 So. Wabash 

Dcpt. P Cal., 4600

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite,, mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22.00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tą, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON,
82 W. Wasbington St.

Boom 625

VYRAI IR
Kalkite geležį
Sena patarle,

Įiok jeigu nori

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti.

laukas .
Savininkas1 yra ta vieta, kur turi kalti, o 
už pusdy- turėtumei suduoti smarkiai, 
tiktai. Pu- kad gauti $15(1 iki $250 užtik- 
ant leng-'pintos algos, po neilgam besi- 

mokinimui. Mes pagelbstime 
rųšies ke- jums gauti iki $40.00 savaitinės 

pykla kartu su namu ant Ar- algos, žiūrint pagal 
cher Avė. Kaina tiktai $11000.* dar besimokinant.
Pusę įmokėti, likusius ant leng- mane tuojaus. W. N. DYE, 

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

PARSIDUODA pusė akro že
mės J —* 1 ’ ’ * • -
nuo 
turi 
kiai. 
sę įmokėti, likusius 
vo išmokėjimo.

Parsiduoda pirmos

du ir puse blokai į pietus Komercinis telegrafo 
Archer Avė. 
parduoti beveik 
Kaina $1250.00

vo išmokėjimo. Kreipkitės 58821 
Archer Avė. Tol. Prospect 8305. |

gabumus
Pamatyk


