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Kankinimas į politinių ka 
liniii Lenkijoje

Kasyklų ponai nesutriuš
kins angliakasiu unijos

Streikininkų šeimynos nekęs 
bado, jas rems unija ir milio- 
nai Amerikos darbininkų

Mussolini nebeįsileisiąs 
opozicijos pariamentan

Kasyklų savininkai neįveiks aų 
gliakasių unijos, sako Lewis
Lenkijos politiniu kali 

niy vargai
Slaptas kalinių laiškas 

kankinimus politinių Bronkie 
tvirtovėj, Lenkijoj

apie

finis suolas, o maistas — duo
na ir vanduo.

Komunistų MOPR [Mežduna- 
rodnoje Obščestvo Pomošči Re- 
voliucioneram — tarptautinė 
draugija politiniams kaliniams 
šelpti] tą Lenkijos politinių fa
linių laišką dabar skleidžia 
sur, atspausdinus daugybę 
kopijų įvairiomis kalbomis.

Wilkesbarrėj

kasyk lų 
dabar.

kurtą, atlankęs 
Bastiliją, delegatas 

davė Raudona jam

MASKVA, sausio 18. [Chi
cagos Daily News koresp. .ki
nius B. Wood], — Lenkijos 
politiniai kaliniai, uždarytieji 
Bronkie tvirtovėj, slaptais ke
liais išsiuntė laišką, adresuotą 
Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiuj Genevoj, Sąjungos 
žmogaus Teisėms Ginti sekre
toriatui, Antrajam Socialistų 
Internacionalui ir visoms demo
kratinėms valstybėms. Savo lai
ške Lenkijos politiniai kaliniai 
griežtai prieštarauja tiems pra
nešimams, 
Bronkie 
Brunnel
Kryžiuj Genevoj.

Kaliniai savo laiške sako, kad 
Brunnel, visai nesuprasdamas 
lenkų kalbės, savo pasikalbėji
mams su kaliniais Bronkie ka
lėjime naudojos, kaipo vertėju, 
kalėjimo viršininku, kurs kali
nių atsakymus vertęs taip, kaip 
jam patikę. Kalėjimo inspek
cija buvus daroma* po Lenkijos 
Raudonojo Kryžiaus priežiūra, 
ir kai kaliniai bandė kur pasi
skųsti Brunneliui, lai R. 
žiaus valdininkai tuojau 
lioję juos dėl jų politinių 
sižengimų.

“Asmens, kur niekados 
buvę kalėj 
“o ypatingai asmens, kurie 
niekados nebuvo uždaryti vie
nišai, negali suprasti, ką reiš
kia būti* visiškai atskirtam nuo 
kitų gyvų žmonių ir niekados 
negirdėti žmogaus balso. Tai 
vis tiek; kaip kad butum gyvas 
palaidotas.”

Bronkie tvirtovė buvus, sa
ko, Prūsų pastatyta prieš tris
dešimt metų. Joje yra 1,500 
kamerų. Visi kaliniai yni 
daryti kiekvienas atskirai, 
kurie jų iki gyvos galvos, 
meros mažytės, drėgnos ir 
kūrinamos — šaltos. Kaliniams 
leidžiama viena valanda dienoj 
prasimankštinti. Maisto nusi
pirkti jie gali tik du kartu per 
mėnesį. Del menkiausio nusi
kaltimo kalėjimo taisyklėms ka
linys baudžiamas tuo, kad jį 
nurengę uždaro savaitei ar 
dviem geležinėn kameron dvie
jų ketvirtainių mastų didumo, 
kur vienintelė lova yra cemen-
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[Pacific and Atlantic Photo]
P-ni C. hrereton, Britų Sanitorijos Inžinierių Instituto na

rys. Ji tapo priimta nariui už pasižymėjimą sanitorijos mokslo 
srity j.

Nori užgini evoliucijos 2 ir pusė miliono doleriu
mokslu Kentucky aviacijos fondas

FR ANK FORT, Ky., sausio 
18. ,— Legislaturos narys G. 
C. Johnson šiandie pranešė, 
kad jis jau sutaisęs ir tuojau 
įnešiąs valstijos legislaturon 
bilių, kuriuo butų užginta dės
tyti tos valstijos mokyklose 
evoilucijos mokslas, “kurs ne
sutinkąs su Biblijos mokslu 
apie sutvėrimą žmogaus ir sa
ko, kad žmogus išsivystęs iš 
žemesnės rųšies gyvūnų.”

Mokytojai, nusikaltę tam įs
tatymui, butų baudžiami nuo 
100 iki 500 dolerių.

4 žmonės žuvo gatveka- 
riui nukritus upėn

PITTSBURGH, Pa., sausio 
18. — Vakar vakarą ties Mc- 
Kees Rocks nukrito nuo Fle
ming Park tilto į Ohio upę gat- 
vekaris. Nelaimėje keturi 
žmonės buvo užmušti ir dvide
šimt du sužeisti, daugelis pa
vojingai. Visi sužeistieji nuga
benta ligoninėn.

Vagys išsigabeno 
$50,000 vertes 

alkoholio

NEVV YORKAS, sausio 18.— 
Vario kasyklų magnatas, Da
ntei Guggonhcim, įsteigė tam 
tikrą aviacijos fondą, kuriam 
jis davė 2^ miliono dolerių.

Fondo įkūrėjas nori, kad ci
vilinė aviacija Jungtinėse Vals
tijose butų išvystyta taip, kad 
ji viršytų visus kitus pasaulio 
kraštus. Tai turėtų būt pada
ryta per ateinančius dešimt 
metų. Po dešimties metų ir 
fondas paliaus ekzistavęs.

J. V. nori savo sutartis 
Įregistruoti Tauty 

Sąjungoj
GENEVA, Šveicarija, sausio 

15. — Jungtinių Valstijų val
džia pranešė Tautų Sąjungai, 
kad ji norinti pristatyti Sąjun
gai įregistruoti visas $avo pa
darytas su kitomis valstybėmis 
sutartis.

$CRANTON, Pa., sausio 18. 
— Laikęs vakar kalbas dvie
juose angliakasių mitinguose 
VVilkesbarrėj, Jungtinių Kasyk
lų Darpininkų unijos preziden
tas John L. Levvis atvyko į 
Scrantoną, kur šiandie jis taip
jau kalbės dviejuose angliaka
sių mitinguose ir praneš strei
kuojantiems kasyklų darbinin
kams apie streiko padėtį.

Kalbėdamas 
Levvis pareiškė:

“Kietosios anglies 
savininkai nepajėgs nė 
nė dagi po metų laiko sutrauš- 
kinti kasyklų darbininkų uni
jos jėgų ir priversti.jos narius 
grįžti į kasyklas dirbti savinin
kų padiktuotomis sąlygomis.”

Lewis pasakė, kad nėra pa
mato bijotis, kad streikuojan
čių angliakasių šeimynoms ne
tektų badauti: kasyklų darbi
ninkų unija sugebėsianti aprū
pinti savo narius tiek, kad ba
dauti jiems nereikėsią, be to 
jie dar turėsią finansinės ir 
moralės paramos iš milionų ki
tų organizuotų Amerikos dar 
bininkų.

Kalbėdamas apie pastarąsias 
derybas Nevv lorke su kasyklų 
savininkais, Levvis pareiškė, 
kad dėl derybų nutrūkimo kalti 
buvo kasyklų ^aviniukai, kurie 
visą laiką tutinai spyrėsi, kad 
algų klausimo išsprendimas bu
tų pavoktas arbltracijaj, bet 

•nė girdėti nenorėjo, kad kasy
klų savininkų pelnai butų taip
jau pavesti arbitracijai. Ir kai 

vadinama ns PaklausC tūkstančių susirin
kusių angliakasių, ar unija ir 
toliau turi priešintis arbitraci
jai, streikininkai kaip vienu 
balsu sugriaudė: “taip!”

vi
jo

Graikai gudrus žmonės

Mussolini nebeįsileisiąs 
opozicijos pariamentan

Apsiima sumokėti Amerikai 15 
milionų skolos, jei Amerika 
jiems duos 33 milionų s

Darbininkai turės savo 
Radio stotį Ghicagoj

Aventiniečiams tik tada 
leista įžengti, kai jie 
lenksią fašizmui

busiu 
nusi

18.ROMA, Italija, sausio 
Kalbėdamas vakar parlamente, 
diktatorius Mussolini pareiškė, 
kad kol jis pasiliksiąo valdžioj, 
Aventino opozicijos grupei ne
bebus daugiau leista dalyvauti 
parlamento posėdžiuose, kol ji i 
neišsižadėsianti savo priešingu 
mo fašizmui.

[Fašistams priešinga parla 
mento grupė, taip
Aventino opozicija, susidedanti 
iš demokratinių elementų, 
cialistų ir liaudies 
parlamento darbuose 
vauja nuo to laiko, 
metų liepos 12 dieną ‘buvo faši
stų nudaigotas parlamento at
stovas Matteotti., socialistas, 
kadangi dėl los biaurios žmog- į 
žudybės papildymo įkaitinamas 
patsai Mussolini. Praeitą betgi

so- 
partijos, 

nedaly- 
kai 1924

WASH1NGT()NAS, * sausio 
18. Graikijos skolos komisi
ja šiandie pranešė Amerikos 
skolos komisijai, kad ji esanti 
įgaliota derėtis dėl Graikijos 
15 milonų/dolerių skolos Ame
rikai fundavimo tik tuo atveju, 
jei Amerikos valdžia sutiksian
ti duoti Graikijai dar 33 milio- 
nus dolerių paskolos.

Mat karo mei,kai iždo 
sekretorium buvo McAdoo, A- 
meriką buvo- sutikus duoti 
Graikams 48 milionus dolerių 
kreditų, bet davė tik (o dalį— 
15 milionų. Del to Graikai da
bar reikalauja, kad jiems butų 
atiduota ir likusioji tos pasko
los daKs, bet Amerikos skolų 
komisija atsakė y— nothing 
doing.

Chicagos Darbo Federacija ke
lia fondą stočiai įsteigti ir 

išlaikyti S

Organizuotieji Chicagos dar
bininkai gal neužilgo turės nuo
savą radio stotį. Chicagos Dar
bo Federacija, turinti apie 400 
tūkstančių narių, kelia tam 
reikalui fondą. Ji prašo, kad 
kiekvienas organizaiijos narys 
duotų po 1 dolerį metams, per 
dvejus metus, radio stočiai įsi
taisyti ir išlaikyti. ’ Ta stotis 
butų vartojama darbininkų va
dų kalboms sakyti ir, aplamai, 
skleisti visuomenėje žinioms, 
liečiančioms darbininku I reika
lus.

Paskyrė $50,000 Ameri-! Devyni žmonės žuvo dėl 
kos delegacijai Genevoni ekspliozijos Vokietijoj

, WASHINGTONAS, sausio Į 
atstovų butasšeštadienį parlamente buvo lai- Kongrese

komos gt*dulos apeigos dėl Ita- šiandie pritarė Jungtinių Vals-
lijos karalienės Margaritos mir
ties, ir dalyvauti jose buvo at
vykę opozicijos liaudies parti
jos atstovai. Fašistai juos puo
lė, sumušė ir išvijo iš parla
mento romų.]

Mussoliiu pareiškė, kad jei 
opozicija norėsianti dar įžengti 
pariamentan, ji pirma turėsian
ti pripažinti, kad fašistų revo
liucija esąs įvykęs faktas; ji 
turėsianti prisipažinti, kad 
“biauri ir skandalinga” aventi- 
niečių kampanija nuėjus nie
kais; ji pagaliau turinti vieša: 
ir iškilmingai nutraukti savo 
ryšius* su esančiais už Italijos 
ribų asmenimis, kurie, nepaliau
ją vedę agitacijos prieš fašis
tus.

Žemės drebėjimas
Italijoj

FLORENCIJA, Italija, sau
sio 18. — Srityse apie Monte 
Amiata, Tuskanijoj, taigi kraš
te, kur šio mėnesio pradžioj 
įvyko smarkių žemės supUrty- 
mų, vakar vakarą ir šį rytą bu
vo vči drebėjiuuj. Gy

ventojai buvo labai išgąsdinti.

WINNIPEG,. Manitoba, šaut 
šio 18. — Siautęs praeitą naktį 
gaisras dalinai sunaikino vieną 
seniausių mieste Stobarto 
nio ir apartmentų triobesį, 
darydamas daugiau kaip 
tūkstančių dolerių žalos.

biz- 
pa- 
150

tijų dalyvavimui 
nusiginklavimo 
Genevoj ir 359 
paskyrė 50,0(X) 
kos delegacijos 
dengti.

Vieniu vėlis 
balsavęs prieš 
demokratas iš

preliminarėj 
konferencijoj 

balsais prieš 1 
dolerių Ameri- 

išlaidoins pa

(kongresmanas, 
buvo Connery, 

Massachusetts.

Rumunijos laikraščiai 
protestuoja prieš 

cenzūrą
BUCUAREŠTAS, Rumunija, 

sausio 18. — Bucharesto laik
raščių .leidėjai paskelbė protes
tą prieš valdžios įvestą aštrią 
cenzūrą ir kitokius spaudos su
varžymus. Jie protestuoja taip
jau ir dėl užgynimo pardavinėti 
užsienių laikraščių. Leidėjai 
reikalauja, kad cenzūra butų 
tuojau atšaukta, kaipo krašto 
konstitucijai priešinga adminis
tracijos priemonė.

Sudegė fabrikas
BRAZIL, Ind., sausio 18.

Kilęs dėl nežinomos priežasties 
gaisruM naktį sunaikino
čia American Vitrified Products 

kompanijos keturių aukštų fab
riko triobesį, 
apie 350,000 dolerių nuostolių.

BERLINAS, Vokietija, sau
sio 18. Moabito distrikte
šiandie įvyko baisi gazolino
tanko eksplioziją, kurios devyni 
žmonės buvo užmušti ir apie 
trisdešimt kitų sužeista. Eks- 
plioziją pagimdė degąs vieno 
darbininko aigaras.

Kviečia 17 valstybių 
Raudonojo Kryžiaus 

konferencijon

Daug žmonių mirė nuo 
šalčiu Francijoj

PARYŽIUS, sausio 18.
Kone visa Franci ja storai Ap
dengta sniegų, ypač jos pietų 
ir rytų dalys, kur, sulig prane
šimais, daug žmonių mirė nuo 
šalčių. Susisiekimas telefonu 
ir telegrafu sutrukdytas, keliai 
taipjau užpustyti.

Tornadas Jugoslavijoj
BELGRADAS, Jugoslavija, 

sausio 18. — Jugoslaviją atlan
kė baisus audros sūkurys, tor
nadas, atėmęs daug žmonių 
gyvasčių. Milžiniškų medžiagi
nių nuostolių padaryta ir susi
siekimas visai nutrauktas.

NEW YORKAS, sausio 18. 
—Prasigręžę skylę trisdešimt 
colių storumo akmens ir plieno 
sienoj, aštuoni vagys trokais 
išsigabeno iš Burlington In- 
dustrial Alcohol korporacijos 
sandėlio, Greemvich gatvėj, 
alkoholio, vertės 50,000 dole
rių. Skylę sienoj jie pasidarė 
ne iš atviro lauko pusės, bet iš 
šalinio triobesio, taip kad jų 
darbo niekas negalėjo pastebė
ti.

Gaisras Fordo aeropla
nų dirbtuvėj

DETROIT, Mich., sausio 18.
Ugnis vakar sunaikino Dear- 

borne, Detroito priemiesty, 
Fordo aeroplanų eksperimentų 
triobesį, padarydama 250,000 
dolerių žalos.

CENTRALIA, III., sausio 18. 
- Elektrinių vielų susidurimu 
pagimdytas Marion County 
Coal kompanijos įstaigoj gais
ras padarė apie 60,000 dolerių 
žalos.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

WASIIINGTONAS, sausio 
118. Prezidentas Coolidge 
šiandie pasiuntė septyniolikai 
valstybių pakvietimą dalyvau
ti Pan-Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus konferencijoj, kuri 
bus laikoma VVashingtone nuo 
gegužės 25 iki birželio 5 dienos.

Kiekviena Raudonojo IkPy- 
žiaus draugija kviečiama atsi
gabenti, kaipo, patarėjus, savo 
valstybės žmonių sveikatos or
ganizacijų atstovus.

Kinai nubaudė 13 rusų 
kalėjimu ir pinigais

Atidaro darbininkams 
kabaretus Londone

LONDONAS, sausio 18. 
[vairiose Londono miesto daly
se pradėta atidarinėti kabare
tai darbininkams, kur jie už 
"keletą pensų gali gauti kavos, 
arbatos, alaus etc.

Lankytojai tų kabaretų, kur 
jie gali pasirūkyti, kortomis 
palošti, pavalgyti pigiomis kai
nomis, ne tik gali, bet ir pra
šomi atsivesti savo žmonas. 
Fa tarnauto jai yra vyrai. Nete
kėjusios moterys gali ateiti tik 
vyriškio lydimos.

Tisklas tų kabaretų darbo 
žmonėms yra padaryti smuklę 
“žmoniškesnę” ir atpratinti 
darbininkus nuo stiprių gėrimų.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vięnai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

ORH A?

MASKVA, sausio 18. • Pra
nešimu iš Kinų, kiniečių teis
mas Charbine nubaudė trylika 
rusų šešiais mėnesiais kalėjimo 
kiekvieną, ir dar pasimokėti po 
$90 pabaudos. Visi nubaustieji 
buvo vandens transporto sąjun
gos nariai. Jie buvo kaltinami 
dėl to, kad neturėdami ekstra- 
teritorialybės teisių laikę slap
tus mitingus išturėję komunis
tinės literatūros.

šeši Meksikos banditai 
nukauti

Chieagai ir apielinkei oficia- MEKSIKOS MIESTAS, Sau
lis oro biuras šiai dienai pra- sio 18- — Ka,'° departamento 
našauju:

Galima laukti sniego; daug ditų puolė traulkinį

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 į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima tąipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa- 
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 

t ) miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

{rautomis žiniomis, Michoacano 
valstijoj, kui* andais būrys ban- 

ir išžudė 
ir traukinį 

saros vakarų vėjas?. lydėjusių kareivių, tederate ka-
Vakar temperatūra vidutinis-

kai siekė 86° F.

padarydamas šalčiau; stiprus, didžiumoj va-1 daug- pasažierių

PANA, Iii., sausio 18. —Val
stijos auditorio įsakymu tapo 
uždarytas State Banlk of Lakd- 
sv'ood.

bandą. Įvykusioj kovoj šeši 
banditai buvo nukauti, tarp jų 

šiandie saule teka 7:14, lei- ir banditų “generolas” Floren- 
• tino Martinez.idžiasi 4:47 valandą.



LOKsieiviu r<eii
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Eina du kartu į mėnesį
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J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, 111.

Keliauja apie pasaulį

NAUJIENOS, Chicago, IH.______
esančios natro linijos išeis iš | 
savo paprastos vietos ir jri’isi-’ 
artins prie pijonkinio spektros 
krašto. Juo žibantis dangaus 
kiinas greičiau bėga link spekt- 

tuo didesnė įvyksta 
permaina. Jeigu gi 
dangaus kūnas bėga

jau būdu kaip saulės šviesą. To
kiu analizavimu galima pa-/ 
skirstyti substancijų elementus. 
Mokslininkai patyrė, kad prie 
vienodos spaudimo padėties 
kiekviena substancija duoda sa
vo pastovią spektrą. Kiekvienas 
metalas išduoda savo ypatingu 
spalvą. Todėl yra aišku, kad 
spektrus pagalba galimai nužy
mėti substancijų rųšis. Tokii 
tat tyrinėjimu mokslininkai at- 

elementus 
varis, ei il

spektros pusės, lokiu

Antradienis, Sausis 19, ’26

žibėjimo

i
J. LAZDAUSKIS, Pirm., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, RaAt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

sausžemy, tai tokius patvarky
mus darys ekskursijos valdyba.

Mes nuperime užimti čionai 
perdaug vietos visiems tos eks
kursijos detaliams, bet reikia 
pasakyti, kad ta ekskursija yra 
begalo įdomi ir gal būt pirmu
tinė. Kelionė prasideda iš New 
Yorko ir Atlantiko vandenynu 
plaukia tiesiai į pietus. Pana
mos kanalu įplaukia į Paeifiko 
vandenyną. Sustoja Honolulu, 
o iš ten plaukia į Aziją. Indi
jos juromis laivas plaukit tarp 
Azijos ir Australijos kontinen- 

<& Co. laivas, kuriame bus įreng-1 Suez kanalu įplaukia i V i- 
ta pintokų, gimnastikos 
skaityklų kambariai.

New Yorko Universitetas su
tvėrė taip vadinamą Universi
teto Kelionės Asociaciją (Uni- 
versity Travel Association), ku
ri su spalio 2 diena šių metų 
pradės iš New Yorko ekskursi
ją apie pasaulį. Tos asociaci
jos viršininkai savo išleistame 
aplinkrašty sako, kad ši kelio
nė Suteiks kolegijų studentams 
progą keliauti į didelę ir vado
vaujamą kelionę ir tuo pačiu 
laiku tęsti kolegijos mokslą. Ke
lionei pasamdyta Phelps Bros.1

(lentų ir iš 50 profesorių 
instruktorių. Kelionėje bus ap
lankyta 35 šalys ir 50 svarbių 
miestų. Kiekvienos šalies val
džia ekskursantus aprūpins sa
vo švietimo įstaigų vadais, 
kelionė viso užims aštuonis 
nesiūs laiko.
> šios kelionės tikslas esąs 
pažindinti 
mų šalių
įstaigomis ir suvesti juos į tvir
tą tarptautinių santikių supra
timą. Japonijos, Vokietijos, 
Anglijos, Ispanijos, Franąijos, 
Austrijos ir Italijos valdžioms 
pasiųsta prašymai suteikti savo 
švietimo įstaigų vadus laikyti 
ekskursantams 
simais kalbas, 
turės progos
įvairių šalių svarbių vietų, su
tikti ii pamatyti daug įvairių 
žmonių, patirti jų papročius ir 
apsiėjimus. Visa ekskursija su
sidės iš šių departamentų:

1. instrukcijų bei pamokų de-

j ir duržemių juras, o iš ten atgal 
Ekskur- į Atlantiko vanden.mą. Atlan- 

4u- tiku plaukia į šiaurę tarp Eu- 
bei ropos ir Britų Salų. Sustoja

plaukia 
plaukia

Europos šalių ir tada 
į Angliju. Iš Anglijos

ši 
mė-

811- 
studentus su sveti- 
švietimo ir kultūros

įvairiais klau- 
Studentai lodei 

aplankyti daug

susidčs iš*- 90 įvairių kursų. Jį 
vadovaus Ne\v Yorko l’niver
si teto prof. James E. Lough, o 
kiti instruktoriai bus parinkti 
iš įvairių visos šalies universi
tetų, kurie prie tos ekskursijos 
prisidės. Pabaigus kelionę ir 
universiteto kursą, bus išdun
dami liudijimai, kurie bus kre
dituojami netik New Yorko Uni
versitete, bet ir kituos? visos 
šalies universitetuose.

2. Sveikatos saugumo depar
tamentas. Sveikatos saugumo 
reikalams bus aprūpinta gydy
toju, dentistu ir patyrusiomis 
slaugėmis. '.Laivu rasis gerai 
įrengta ligoninė ir suteiks vi
siems netikėta liga apsirgusiems 
medikalę pagalbą.

3. Gimnastikos ir sveikatai 
atgauti departamentas, šis de
partamentas 
instruktoriais

bus aprūpintas 
norintiems mo- 
kumščiotis, ris-

tis ir tt.
4. Studentų 

tamentas. 
bus aprūpintas muzika, drama
tiškais perstatymais, debatais 
ir įvairių žaismių parengimais. 
Radio žinios bus duodamos į 
San Francisco ir New Yorką 
kiekvieną dieną. ,

5. Sausžemio kelionių depar
tamentas. Visos sausžemių ke
lionės bus išanksto suplanuo
tos ir pavestos tam tikriems va
dams. Jeigu kurių studentų 
kursarps hus reikalinga daryti 
sausžemiiiese tyrinėjimų, tai 
tokie studentai bus pavesti tam 
tikriems vadams, šis departa
mentas negalės trukdyti visą 
ekskursiją. Pašalinių grupių ne
bus leidžiama atsiskirti ir sa- 
vas keliones darvti. Jeigu dide- 
lio studentų

gyvenimo depar- 
Tas departamentas

ASTRONOMIJA
Spektroskopa.!

t Į ekskursiją gali stoti baigę 
vidurinį (high school) mokslą 
ir universitetų Bei kolegijų stu
dentai. Apribotu skaičium ža
dama priimti ir šiaip pašalinių 
žmonių, bet tokie žmonės turi 
daryti su ekskursijos viršinin
kais specialia sutartis. Visos 
ekskursijos lėšos — J|>25(><> ypa- 
tai. Į tas lėšas įeina įstojimo 
universitetan mokestis, kelio
nės sausžertriais, pasportai, vi
zos ir kiji dalykai. Mokslo rei- tei. 
kalais galima kreiptis į James

ty, Washinglon Square, Ne\v 
York City, o ekskursijos rei
kalais į l’niversity Travel Assn.,

V. K. Račkauskas.

SKUNDA
galėčiau būt’ tėvynėj’,

skundas savo atneščiau

i Jei 
mylimojoj Lietuvoj', 
pasinerčiau jos ramybėj’, 
jos skaisčiausioj tylumoj’.
Aš prikriščiau prie žemelės 
minkštaveidės, derlingos, — 
musų bočių duonadaves, — 
joj’ jieškoČiau atagivos.
Jai
ant svietelio skriaudėjų, 
jai sakyčiau, kad pasaulyj’ 
retai tėr gerų žmonių...

Visur vienas kitam koją 
noriai pakiš pakely, 
neapykantą auklėja 
vietoj sąjausmo širdy...
Visi Kristų pavadina 
savo dvasišku tėvu, , 
h. t, jei brolis verk pakritęs, 
tad jie keikia: “niekšas tu!“
Jei vargdienis alksta, trokšta, 
duonos kąsnio nebetur’, 
tad kiti-privalgę, sostus 
liepia dirbti, liet ką? kur?
Jei paslysta kur mergelė, 
suviliota jų pačių 
tad* sumindytą jie guodžia: 
“Paleistuvė, sako, tu!“
Ir skaudu su jais gyventi 
ir ramumo nėra tau: 
tie turtingi — tušti, paikus, 
jie gyven’ savim ir sau;
O vargdieniai — bailus, kenti, 
maž tetur’ žmogaus jausmų: 
vargas, badas, užvydėjim’s 
viską gerą čd* iš jų...

Pasiskųsčiau aš tėvynei, 
jai išliečiau skausmelius — 
ji paguostų, mylimoji, 
nudžiovintų man veidus...
Daug, oi, daug skundų turiu aš, 
jums sakyt) — nėr naudos, 
vien žemelei pasiskųsčiau:

skaičiaus kursai ji suprastų visados!

Spektroskopas yra ,'instru- 
jnentas analizavimui šviesos. 
Kiekvienas analizuojamasis dan- 
daus kiinas turi būti šviesus. 
Veik visi dangaus kūnai yra 
šviesus, todėl spektroskopas tu
ri didelį siekį astronomijoje. 
Analizuojant šviesą, reikia ją 
sulaužyti į skirtingo ilgio vil
nis. šviesa erdvėmis nebėga tie
sia linija, bet daro tam tikras 
kvoldas arba vilnis. Skirtinga 
šviesos spalva daro skirtingas 
kvoldas. Astronomai nrieruoja 
šviesą spagai kvoldų dydžio ir 
skirsto ją j spalvas. Visos tos 
spalvos kai kada matomos ora
rykštėj. Smulkiausios šviesos 
vilnys išduoda pijonkinę spal
vą, o stambiausios raudoną. 
Orarykštė yra niekas daugiau, 
kaip tik natūralinis saulės švie
sos paskirstymas į spalvas. Tas 
reiškia, kad garų turintis oras 
paskirsto saulės šviesos vilnis 
pagal jų ilgio. Paprasčiausi 
spektroskopo išvaizda yra priz- j 
mas. Jeigu balta šviesa (pavyz 
džiui, saulės) pereina per stik
linį prizmą, tai mes matome, 
kad iš jos pasidaro daugspal- 
vuota šviesa, panaši orarykš-

Tokį eksperimentą (ban- 
; dymą) gali padaryti bet kas. 
•Į Paimkite prizmą, laikykite ,jį 

prieš saulę ir jus pamatysite*, 
kad perėjusi per prizmą saulės 

, šviesa pasiskirsto į spalvas.
Observatorijose vart 

spektroskopas, žinoma, 
vien lik paprastas 

i Astronomai vartoja
prizmų. Kuomet vienas prizmas 

! paskirsto šviesą į spalvas, tai 
tos spalvos dar nėra pakanka- 

: mai paskirstytos, idant jas be 
i vprgo butų galima nurodyti. To
dėl observatorius 
prizmą perėjusią šviesą dar lei
džia per antrą arba tretį priz
mą iki ant galo šviesos spalvos 
ant tiek pasiskirsto, kad jas 
galima be sunkumo nužymėti. 
Moderniškieji spektroskopai pa
prastai susideda .iš dviejų te
leskopų ir prizme. Vienas te
leskopas atkreipiamas į saulę

• arba žvaigždę (žiūrint koks 
dangaus kūnas yra tyrinėja
mas). Tas pirmasis teleskopas 
sukoncentruoja šviesą. Per pir
mąjį teleskopą pei’ėjusi šviesa 
leidžiama Į prizmą, kurs pa-

1 skirsto šviesą į spalvas, o ta 
paskirstytoji šviesa leidžiama į 
antrą teleskopą, iš kurio švie-

i sos spalvos tėmijama.
Jeigu per prizmą perėjusiai 

šviesai leisti atsimušti į tam 
tyčia paruoštą drobę, tai mes 
pamatysime, kad ji susideda iš 
sekamų spalvų: raudona, oran
žinė, geltona, žali, mėlyna, tam
siai mėlyna (indigo) ir pijon- 
kinė. Kitais žodžiais sakant, 
balta šviesa susideda iš dauge
lio spalvų. Kaip vanduo gali 
būti paskirstytas į deguonį ir 
vandenilį, taip saulės šviesa ga
li būti paskirstyta j septynias 
spalvas. Toks spektroskopo spal
vų paskirstymas yra vadinamas 
saulės spektras. Spektroskopiš- 
ku žvilgsniu žiurint, tos spal
vos yra pradinės spalvos. Kiek
viena šviesos spalva spektroje 
turi savo vietą. analizuo
ti galima ne vien (ik saulės švie-Į 
są. Jeigu įkaitinti iki žibėjimo 
bet kokią substanciją, tai jos 
šviesą galima analizuoti tokiu

amas 
nėra 

prizmas.

esantys tarpai yra 
nevienodi. Skirtingo! 

padaro skirtingą šviesit, 
sugrupavimą? Bet atei- 

iš kokios nors karštų du-

rado saulėje tokius 
kaip mitras, geležis, 
kas ir magnis.

Jeigu įkaitinti iki 
bet kokį mums žinomą chemiš-

, ką elementą, tai jis išduos savo 
skirtingą spalvą. įvairių ele
mentų spektrų skirtumas moks
lininkams duoda galimybės pa
žinti ir atskirti elementus,, kaip 
mes pažįstame ir atskiriame 
žmones iŠ jų veidų. Spektrosko- 
pui nedaro skirtumo ar šviesą 
išduoda laboratorijoje įkaitinta 
substancija, ar ji ateina iš to
limosios dangaus žvaigždės. 
Kada tik bet kokios substanci
jos šviesa pereina per ppoktros- 
kopą, (ai ta substancija • gal 
būti pažinta arba identifikuota 
pagal jos šviesos vikrių. Saulė 
ir žvaigždės susideda iš dau
gybės įvairių medžiagų. r Tos 
medžiagos tačiau yra tokioje 
karštoje padėtyje, kad jos 
yra pavirtusios į dujas. Ta ži
banti iš tolybių dujų mase iš
duoda tarti tikrą skaičių šviesių 
ir Įvairių spalvų- linijas, Tarp 
tų linijų 
labai 
dujos 
linijų 
nantį
jų masės šviesa turi pereiti pel
takių pat dujų šaltą, masę. Ka
da karštų dujų šviesa pereina 
per šaltas dujas, tai vietoje 
šviesių linijų, spektroje mes 
gauname tamsias linijas. Tokio 
apsireiškimo priežastis yra ta, 
kad šaltos dujos sugeria karštų 

|dujų šviesos spindulius. Dary
dami laboratorijose bandymus 
su įvairių įkaitintų medžiagų 
šviesomis, mokslininkai turėjo 
didelio galvosūkio iki jie tatai 
patyrė. Su didelėmis pastango
mis jie galų gale patyrė, kad 
kiekviena šalta duja sugeria 
tuos pačius šviesos spindulius, 
kuriuos ji padaro būdama karš
toje padėtyje. Kada moksli
ninkai tatai patyrė, jie išmoko 
pažinti tamsiąsias spektros. lini
jas lygiai taip., kaip ir šviesią
sias.

Tokiais tat bandymais moks
lininkai patyrė iš kokių medžia
gų susideda saulė. Visi chemi
ški žemės elementai tapo atras
ti saulėje. Panašiais tyrinėji-

spektroje 
degantis 
tolyn nuo spektroskopo, tai jo 
natro linijos pereina į priešingą 
spektros pusę, t. y. link rau
donosios
tat būdu astronomai- patyrė ir 
išmatavo 
žvaigždynų judėjimus.
drąsiai pasakyti, kad spektros
kopas astronomijos moksle 
mokslininkus nuvedė taip toli, 
kad be jo šiandie drtug toje ša
koje jau žinomų dalykų nebū
tų sužinota per tuksiančius me
tų.

Yra dar ir kitokios rųšies 
spektroskopas, kurs vadinama 
diffraction grating. Jis yra pa
darytas iš šmoto stiklo, kurs 
yra.išraižytas su aštriu deiman
tu labai smulkiomis- linijomis. 
Jeigu tokios lihijoš yra pakan
kamai arti viena, prie kitos, tai 
jos paskirsto ant jų puolančią 
.šviesą arba pagamina spektrą. 
Šis iiistrųmėiOns yra labai ,aty- 
idaus darbo produktas. J iš su
raižytas į keletas tūkstančių 
linijų kiekvienam coly. Tos li
nijos <turi būti sugrupuotos su 
didžiausiu atsargumu., Didžiausė 
tačiau tokio spektroskopo silp
nybė yra tame, kad jis pražudo 
daug šviesos. ...

Baigdami šį straipsnį mes no
rime pažymėti, kad šviesos ana
lizavimas nėra taip lengvas, kaip 
kai kuriems skaitytojams gali 
pasirodyti. Tiesa, kiekviena sub
stancija išduoda sav.o skirtingą 
šviesą, bet reikia nepamiršti, 
kad praktikoje spektros spalvas 
nėra taip lengva' nužymėti. į 
įvairių substancijų padarytą 
spektrą veikia daug klinčių, su 
kuriomis reikia skaitytis. Spau
dimas, temperatūra ir tėmija- 
mo dangaus kimo judėjimas — 
visi tie dalykai daro į spektrą 
didelės įtakos. Keikia didelio iš
silavinimo ir specialybės, kad 
mokėti tas priežastis pažinti, 
jas atskirti viena nuo kitos, 
aplenkti arba pašalinti.

daugelio žvaigždžių ir 
Galima

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 kleso.j iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, J Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal lajvą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
(statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžimai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southumpton, 
Antwerp. "Baug laivų išplaukia kas 
savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas;

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Cblean. III.

Tel. Lafayette 4223
„ Plumbing, Heating

^alpc lietuvis, lietuviams visado» 
patarnauju kuogeriaumsd

; M. Yužka.
> 1228 W. 8«i a Chieugu, III.

* AMAmAA.

■■■■■■■■■■■■■■■■Banį

Matai Kas Dedasi?

<jwen

mais tapo surasta iš ko susi- 
pei piimąjj žvaigždės, kometos ir ne-

bulae. ,
Mums yra stoka žodžių apra

šyti čionai mokslininkų džiaugs
mą, kokį jie turėjo kada išra
do spektroskopą. Yra ko džiaug
tis, nes tas stebėtinas išradimas 
duoda gerų vaisių. 1868 metais 
Sir Norman* Loekyer surado 
saulėje šviesą, kurios nepada
rė nė jokia iki to laiko ant že
mės žinoma' substancija. Tą 
šviesą jis priskaitė nežinomai 
dujai, kurią jis pavadino heli u m. 
šis žodis imta iš graikų kalbos. 
Graikų žodis kelios reiškia sau
lė. 1895 metais Sir William 
Kamša y tą pačią dują atrado 
tūluose mineraluose. Tą dują 
identifikavo spektroskopas jam 
darant laboratorijoje eksperi
mentui. Pasirodo lodei, kad ta 
duja buvo saulėje atrasta veik 
tirsdešimts metų pirmiau negu 
žemėje. Tai ve kokią svarbią' 
role lošia moksle spektroskopas. i 
Mokslininkai saulės šviesoje dar 
ir dabar suranda dują, kuri že
mėje nėra žinoma. Ta duja ta
po pavadinta coronium.

Spektroskopas astronomams 
tarnauja ne vien tik šviesos 
analizavimui, bet ir matavimui 
jos bėgimo. Jeigu, sakysime,! 
degantis dangaus kūnas turi sa-! 
vyje natro ir greitai bėga link 
spektroskopo, tai spektroje

Tol. Ęepublic 8135

Paul Kantiška
6653 So. Cluremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis k finomis.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
i Vokieti i os laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKI ETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaKalle St„ ęhieago, III. 

prbą, prie vtetjniU Agentų

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuoauotj; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau,- kaip:' taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
4 s ■■■■■■■ R H. Hm v *Ji ■ ■ i

„Plauk po Amerikos Vėliava“--- --------C----------------------------- e
Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

pATOGIA, greita kelionę vienu ii 
puikiausių pasauly laivų, ruimingą 

kambarį, erdvų denį pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisto—tą viską jus 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lines, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Dėdčs Šamo.

Apsimoka visados gauti pilnų in
formacijų apie išplaukimus milžino 
gražuolio Leviathah—didžiausio pa
sauly laivo taipgi kitų U. S. Lines 
laivų. Paklauskite vietos agento apie 
pigias laivakortes, arba rašykite pas 

b__ __ — _ •

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU -

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

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami N au jienas 
sau ar kitiems.

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

CHtWlN ._____

Vardas

Adresas

• a

•p

Miestas.................................. State..........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms
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■ U IR KAIP VIRTI
SRIUBA IA SELERŲ

2 puoduku saldžios Smetonos 
arba m ii ko atskiesto su 2 puo
duku vandens

1 puodukas buljono
3 puodukai smulkiai supjaus-

1 riekutę svogūno
1 šaukštuką druskos
’/h šaukštuko pipirų
1 šaukštą sviesto
1 šaukštą miltų
1 kiaušinį.
Virk selerus ir du puoduku 

vandens pakol seleros sumink
štės. Pertirk per šitą. Ištarpyk 
sviestą, supilk miltus ir virk 
dvigubame puode. Pripilk pie
no, paskui selerų sunką, ir dar 
virk 10 minutų. Suplak kiauši
nį ir sudėk sriubom Virk dar 
10 minutu. Paduok karštą su 
krekėsais arija džiovinta balta 
duona.

ZRĄŽOS Iš VERŠIENOS

nuo kulšies 
duonos tru-

1% sv. veršienos
2 puoduku baltos 

pinių
1 šaukštu sunkos 

no
Truputį paprikos
% puoduko Smetonos arba 

milko
Va puoduko vandens
1 šaukštą citrinų sunkos
Ii.2 šaukštuko druskos
i 2 puoduko grybu (galima 

nedėti)
1 kiaušinis.
Supjaustyk veršieną į mažus 

šmotukus (3x5 inčių), sumušk 
mėsą , padaryk mišinį iš duonos 
trupinių kiaušinio, citrinų ir 
svogūnų sunkų. Apdėk mišiniu 
kiekvienų mėsos šmotelį. Suvi- 
niok ir aprišk siulu. Apibars
tyk miltais ir druska ir kepk 
karštuose taukuose bei siveste. 
Apipilk su smetona bei milku ir 
virk ant mažos ugnies 45 mi
nutes.

Paduok su ryžiais arba bul
vėmis.

nuo SVOgU-

ir

PYRAGAIČIAI SU KREMU.

1 puodukas verdančio van
dens

1/2 puoduko sviesto ,
4 kiaušiniai

I

1 puoduką miltų
Sudėk sviestą ir vandenį » 

puodą, kuomet užvirs, iš vieno 
sykio supilk miltus ir gerai mai
šyk, pakol tešla nešikli j uos prie 
puodo. Atstatydink puodą į 
šalį ir sudėk po vieną kiaušinį 
iš sykio, vis plakdama tešlą su 
šaukštu. Paimk šaukštą tos 
tešlos ir įpilk į taip vadinamus 
“muffin” blėtį, gerai išsviesta- 
vus kiekvieną skyriu/n. Kepk 
pečiuje 40 minutų. Kaip iš
keps, perpjauk su aštriu peilių 
kiekvieną pyragaitį ir pripildyk 
sekamu mišiniu:

Kremo mišinys:

•’J/į puoduko cukraus 
i/j puoduko miltų 

šaukštuko druskos
% puoduko saldžios Smetonos 

bei milko
% puoduko vandens

1 šaukštą sviesto
1 šaukštą vanillos
1/2 šaukšto orange ekstrakto
2 kiaušiniu.

Išvirk pieną dvigubame puo
de. Sumaišyk sausus pridėčkus 
ir pridėk ir užpilk verdančiu 
pienu nuolat maišydama. Su
dėk visą mišinį atgal į dvigubą 
puodą, virk 20 minutų nuolat 
maišydama. Nuimk nuo ugnies 
ir sudėk gerai įplaktus kiauši
nius ir sviestą. Virk dar 2 mi
nutes. Atšaldyk ir pridėk va
nilių ir orandžių sunką.

Gali mėginti dar ir šį mišinį: 
Padaryk tokį pat mišinį kaip 

viršui buvo minėta, tik pridėk 
1 puoduką cukraus vietoj % ir

v
NAUJIENOS, Chicago, in.

11/2 šmoto kartaus šokoliado. 
Sokoliadą pirmiau* ištarpyk ir 
sudėk puodan prieš virsiant.

RYČIŲ (PERSIKŲ) SALOTOS.

Paimk 12 riekiu pyčių iš blė

Galima įdėti j kiekvieną obuolį 
riešutų ir razinku.

Vanduo kuris pasiliks kaip 
atšals virs į gelatiną, sutvirtės. 
Gali paduoti stalan suplakta 
arba paprastai saldžia Smetona 
arba sekamu dažalu:

1 puoduką Smetonos
% puoduko labai smulkaus 

cukro
% puoduko milko
Truputj druskos.
Sumaišyk Smetoną su milku, 

ataušink ir sfiplak, pridėk cuk
rų ir druską. Uždėk ant obuo
lių paduodama stalan.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13.it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

9-4
’ ■ 7

kiek-

*

ii

ir

1 puoduką baltų vyšnių irgi 
iš blėkines

1 puoduką paprastų riešutų
1 puoduką dažąlo padaryto 

saldžios Smetonos
Salotos lapų
1£ prinokusių alyvų.
Išimk kaulukus iš pyčių

įdėk po vieną migdolą ir keletą 
vyšnių. Sudėk ant šviežių salo
tos lapų ir padabink alyvom. Pa
duok su sekamu dažalu:

1 puoduką mayonaise dažalo
1/2 puoduko saldžios Smeto

nos • *
1 šaukštuką cukraus.
Suplak smetoną, pridėk cuk

raus ir mayounaise dažalą. Už- 
dėž ant salotų.

KEPTI OBUOLIAI.

12 Jonathans obuoliu 
% puoduko cukraus 
2—3 puodukai vandens 
1 šaukštas sviesto.

Nuvalyk, nulupk ir išimk šer
dis iš obuolių. Sudėk obuolius 
išsviestuotan blėtyn. Įdėk po 
šaukštuką cukraus kiekvienai! 
obuolyn. Įpilk į bletį vandens. 
Kepk neperkaršeiausiame pečiu
je apie 45 minutes ar mažiau

Seimininkėms Patarimai'
• \

Visi kambariai reikia doroti 
kiekvieną dieną. Norint išveng
ti didelių prieššventinių darbų, 
visi didieji darbai reika paskir
styti visai savaitei. Pirmadienį 
— nuplauti duris ir langus; ant
radienį — nuvalyti sidabrinius 
ir žalvarinius daiktus iv nu
plauti bufetą; trečiadienį — ap- 
šluostyti dulkes, nuvalyti vei
drodžius ir paveikslų stiklus; 
ktvirtadienį — išdulkinti rubus, 
iššluostyti kabyklos vidurį ir ki 
tas spintas, išvalyti visus šepe
čius; penktadienį
rankenas, sklendutes ir apskri
tai visus metalinius daiktus 
kambaryje; šeštadienį — išvaly
ti ir išvėdinti patalinę, priegal
vius, apklotus, išdulkinti patie
salus ir išmazgoti grindis.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State v 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 va).

Bridgeporto Ofisas 1 * 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

nuvalyti Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chicago
Phone Canal 2591 Tel.

ADVOKATAS
11 S. La Salio St., Room 2001

Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

9

j. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullmao 6377 1

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisus: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dfearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECl AIJ STAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

I

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Rooųi 530 
Tel. Central 6390 

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

* -----------

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 VĮ'. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvprgo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 V. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

■

MAS7
ADVOKATASLIETĮIV

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

'’ DR. HERZMAN^.

Telefonai* i

",

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

t

Už dyką pa 
tarimas, darUr 
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.

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 18 metai

v Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovas

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vi “ 

OFISO DOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 i|d 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 nu. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

v

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 591® 
DR. A. J. BERTASH

< 3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

3
Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewkz- l

BANĮ S

AKU6ERKA 
Pasekmingai .pa
tarnauja mote
rimi prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

8113 South
Halsted St.

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
181 h St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drezel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

3241

Namų Tek: Hyde Park 8395

2618

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmientyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Herinitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A.l DAVIDŪNIS, M. D

2 fe 00

baliui suknelė. 
Graži nors labai 

paprasta. Gerai išrodys iŠ juodo šil
ko su kremavom karbatkom.

Sukirptos mieros 14, 16, 36 iki 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2 yardų juodo arba kitokio šil
ko ir yardų skirtingos materijos 
arba karbatkų.

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

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

No. 2600—Smagi 
Paryžiaus modelis, 
paprasta. Gerai išrodys iš juodo šil-

ii 'Suknia, 
kiekvienai moterei ir 
viena paskiausios mali 
sisiudins nesigailės, nes ji bus prak- 
tinga ir graži. Galima su augštu kal- 
nierium ir be jo.

Sukirptos mieros 16 metų ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% y ardo 40 colių materijos. 
Išsisiuvinėjimui pavyzdys 15 centų 
ekstra/

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

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

No. 2618 kuri patiks 
panelei. Ji yra 
los. Kas ją pa-

• Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. |)rexel 9191

Dr. A A. Roth

LIETUVON —
* užrašykite savo gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. <

4643 So. Michigan Avė., 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso Telephonae Boulevard 7065
Rezidencijos Tol. Lafayette 5793

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 9 - 12 ryto, 7 <> vakare.
Nedėlioj 10 - 12 ryto. Pirmadieniais

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted 8t.

Rezidencija — 4449 So. (,'alifornia Avė.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicags 

arti 81 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekoi^lų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį1:

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune uŽrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 coliu, 75c) ir “Stasys“ (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

. VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį j 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 mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................  Atkirpk čia

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B1«m 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Phone Canal 1713-0241 
lies. Midvvay 5512

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Ave^ Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St. 

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

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akiu, Ausy, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Uelmont 5217.

Boulevard 3686
Res./6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

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 pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
: Ar. I aurpnna P. Stokis
H
H
M

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
Valandos:

H

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

Data: Sausis 19, 1926

į Vardas ir pavardėj(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestai ir valst.)

'NAUJIENOS Pattern Dept. (
1789 S. Halsted St., Chicago, III. \ 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No__ ____ _
Mieros----------------------per krutiną

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Bovlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 11d 12 d.

............................................................ —S

'NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No....... .......
Mieros „........ -.............. per krutiną

(Miestas ir valst.)
(iarsinkities Naujienose

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Aven 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III,

— —
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f oMiahed Daily Exoept Sunday

Editbr P. GRIfcAJTlB
1739 8o«th Str«4

Chicago. IU.
Talephoae Rooacvelt 85M

$8.00 
4.00 
z.ie
1.69 

.. .75

<8.00
$7.00
<8.00

3c.

Subscription Katėsi 
per year in Cenada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicage. 
per copy.

Entered as Second Claai Mattel 
tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
»f Thicago, 111., undei* the act of 
«fu.vh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted S t, Chicago, 
IU. — Telefonas: Koosevelt 8590.

Ufsimokijimo kaina: 
Chicaguje — paštu:

Metams .................. ............ .
Pusei metų_____________
Trims mlncsianaa .... .
Dviem mlaeaiams
Viunam minėsiu! _______

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ........ ...... ....... .........  8c
Savaitei ..........   18c
Minealui   _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama -—....._.... J............... $7.00
Pusei metų .—..................... 8.50

S rims mėnesiams ................ .. 1.75
viem mėnesiam ..... ... 1.25

Vienam mfinesiui ___ u.—........... 75
IJetuvon ir kitur ui slėniuose: 

(Atpiginta)
Metama ______ _ ___ I........- $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims minėsiantis ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

SUTARTIS SU ITALIJA RATIFIKUOTA

FAKTINAS SKOLOS DOVANOJIMAS

MENAMAS BIZNIO “PRINCIPAS

VIETOJE PRINCIPO DIDŽIAUSIAS
NETEISINGUMAS

Kongresas 257 balsais prieš 133 ratifikavo iždo sek
retoriaus padarytą su Italijos valdžia sutartį dėl skolos 
mokėjimo — arba, teisingiaus pasakius, dėl skolos nemo
kėjimo. Nes, iš tiesų, ta sutartis reiškia, kad Amerika sa
vo paskolos Italijai nebegaus atgal.

Tos sumos — apie 2 miliardu dolerių —, kurią Jung
tinės valstijos paskolino Italijai, pastaroji nemokės. Ji 
mokės tiktai nuošimtį, ir tai labai žemą — mažiau, kaip 
2 centu nuo dolerio. Faktinai, vadinasi, Amerika atsiža
dėjo savo paskolos Italijai.

Socialistai ir daugelis kitų rimtų žmonių jau senai 
siūlė, kad Amerika savo paskolas, duotas Europos valsty
bėms karotmetu, panaikintų. Jie nurodinėjo, kad tos val
stybės vistiek neįstengs atsiteisti su Jungtinėms Valsti- 
jww. Jeigu gi Amerika dovanotų joms jų skolas, tai ji 
galėtų reikalauti, kad ir jos pasielgtų taip pat su savo 
skolininkais, t. y. kad Anglija panaikintų Francijos sko
lą ir kad Francija ir kitos Santarvės valstybės pamokin
tų Vokietijos kontribuciją.

Jeigu tas socialistų siūlymas butų buvęs priimtas, 
tai Europa jau šiandie stovėtų ant kojų, nes ji po karo bu
tų pradėjusi gyvenimą, laisva nuo daugumos savo užsie
nio skolų. Valiutos nebūtų smukusios; įsiveržimas į Ruhro 
sritį butų buvęs išvengtas; pramonei nebūtų reikėję kę
sti sunkų krizj. Ir kai Europos finansinė-ir ekonominė pa
dėtis butų ėjus geryn, tai ir Jungtinėms Valstijoms butų 
buvusi nauda: ji butų galėjusi vis daugiaus prekių eks- 
portuot į Europos rinkas.

Bet Amerikos valdžia apie tą siūlymą nenorėjo nė 
girdėt. Kaip tai dovanot skolas? Juk tai yra priešinga 
šventam biznio principui, kad skolos turi būt mokamos 
ir dagi nuošimčiais T

Šiandie tečiaus pati valdžia ir kongresas to “princi
po” jau nebesilaiko. Sulig Italijos tas skolų mokėjimo 
principas tapo, galima sakyt, visiškai paniekintas. Dabar, 
be abejonės, reikalaus ir franeuzai, kad tokiu pat budu 
butų išspręstas ir jų skolos klausimas. O jeigu valdžia 
nusileis dar ir franeuzams, tai Anglija turės pamato pro
testuoti, kam Washingtonas elgiasi su ja šiurkščiau, ne
gu su anom dviem šalim? . I

» i l ■ i f i

Neva saugodama bizniškų principų šventumą, Jung
tinių Valstijų valdžia priėjo prie to, kad ji pagaliau ne
teko jokio nuosakumo ir bešališkumo skolų grąžinimo 
klausime. Iš vienų ji reikalauja daugiau, iš kitų mažiau, 
ir praktikoje išeina taip, kad skaudžiausia našta puola 
kaip tik ant tų, kurie yra mažiausia ją užsipelnę. •

Tokios pat sąlygos, kaip anglams, buvo, pav. padik
tuotos ir silpnai, vos susikurusiai Lietuvos respublikai. 
Anglai bent, Amerikos dėka, yra pasipelnę, nes jie susi- 
žėrė į savo maišą kai kurias vokiečių kolonijas. Bet už ką 
turi būt spaudžiama Lietuva, kurią jau ir be to yra api
plėšę Lenkijos militaristai?

Ir kodėl Amerika daugiaus, negu kuriai kitai val
stybei, pataikauja fašistinei Italijai? Jeigu šio krašto vy
rai buvo siunčiami į karo ugnį, “kad apsaugojus pasau
lio demokratiją”, tai su ta budelių ir galvažudžių gauja, 
kuri šiandie engia Italijos liaudį, nereikėtų daryt jokių 
kompromisų!

Tuo pačiu laiku, kai Washingtonas padovanojo Ro
mos diktatoriams du bilionu dolerių, tai šie pasiskolino 
iš Wall-stryčio bankininkų $100,000,000.00, užmokėdami 
didelį “komišiną” už tą paskolą ir pasižadėdami mokėti 7 
nuošimčius palūkanų. Jeigu Wall-strytis skolina Italijai, 
reiškia, jisai neabejoja, kad skola bus sugrąžinta.

Privatiniems bankininkams, vadinasi, fašistinė val
džia sugeba mokėti septynis, nuošimčius su magaryčio
mis ir užtikrinti paskolos sugrąžinimą. O Amerikos val
džiai ji duoda viso tiktai nepilnu du nuošimčiu nuo pa-

ii į Argentiną?^

skolintos sumos. Ir Washingtonas tatai priima. Tai. va
dinasi “ekonomiškas apsiėjimas su valstybės turtu!”

1 111 .............. .. 1

O štai kokį “teisingumą” parodė tas pats Washing- 
tonas Vokietijos respublikai:

Jo pastangomis pravestas Davves’o planas Vokieti
jos reparacijoms sutvarkyti verčia šią karą pralaimėju
sią pusiau-prismaugtą šalį kasmet mokėti apie $600,000,- 
000 dolerių savo pergalėtojams!

APIE EMIGRACIJĄ ARGEN* 
T1NON 
t k

Antradienis, Sausis 19, ’26
galint vengti tų žadamųjų gė
rybių ir kad nuo to įspėtų. Lie
tuviams Brazilijoj netik sąly
gos, bet ir pats klimatas yra la
bai kenksmingas, ir tokioms ap
linkybėms išeiviams atvykus ir 
patekus į “plantacijas”, 
urnai atsisveikinti ir su 
pasauliu.

Lietuvių Informacijų 
Vedėjas Fr. šacikauska*.

reikės 
šiuomi

Biuro

Lietuvių Informacijų Biuras 
Argentinoje, kurio vedėjas yra 
gerb. Pr. šacikauskas, atsiuntė 
mums straipsnį apie imigrantų 
padėtį Argentinoje (“Ar verta 
emigruoti į Argentiną”). Dau
geliui musų skaitytojų bus įdo> 
mu ir naudinga tą straipsnį 
perskaityti, nes dabar, kuomet 
įvažiavimas į Jungtines Valsti
jas yra labai apsunkintas, ne
vienas žmogus Lietuvoje svajo
ja apie iškeliavimą ton Pietinės 
Amerikos respublikon ir dažnai 
kreipiasi prie savo giminių ar
ba draugų šiame krašte,, kad 
jie padėtų jiems tą kelionę at
likti.

Butų gal pravartu, kad skui- f 
tytojai “Naujieną” numerį su 
tuo straipsniu pasiųstų Lietu
von tiems savo pažįstamiems, 
kurie ketina emigruoti ir ieško 
tuo klausimu informacijų. Kaip 
minėtasai Biuras parodo, Ar
gentinoje ateivių nelaukia py
ragai. Kurie visgi rją pusin 
žę ten važiuoti, turi bent tinka
mai tokiai kelionei prisirengti. 
Brazilijon gi, kaip matyt, lie
tuviams keliauti visai neapsi
moka. ,

VILNIAUS KALENDORIUS

Skaičius Europos išeivių Ar
gentinoje metas nuo meto vis 
didinasi. Priežastimi apsireiš
kia pasekmės- didžiojo karo, su- 
vnržymas išeivybės į šiaurinę 
Ameriką, o labiausiai tai dabar
tinė sunki padėtis Europoje. 
Pirmoje vietoje yra italai su is
panais, kurie kasmet tūkstan
čiais pribuna laukų darbams ir 
vėliaus nuvalę laukus grįžta at
gal savoj on tėvynėn.

Peržvelgiant statistiką 1923 
metų, pasirodo, kad iš viso pri
buvo išeivių į Argentiną 232,- 
501, o 76,520 išvyko atgal. — 
1924 metais pribuvo 159,949 iš
eiviai, o išvyko atgal tiktai 
53,560.

Didžiuma išeivių (emigran
tų), būdami dar tėvynėje ir/va
žiuodami, svajojo ir mastė tik 
atvykus Argentinoj, tapti val
donu žemes, tai yra “kolionis- 
tu”, bet ant nelaimės labai ma
žas skaičius apsistoja ant lau
kų (priežastį aš parašysiu vi* 
liaus) ir grįžta atgal į Buenos- 
Aires arba į šiaip didesnius mie
stus.

Geresniam įrodymui paduodu 
1924 m. pusmetinį laųą įregis
truotų naujakurių — “kolionis- 
tų” išviso 17,327, kurie išsidaly- 
ję buvo sekančiose provincijose 
ir teritorijose:
Buenos-Aires .. 
Santa Fe ..........
Cordoba .............
Mendoza ............
San Juau ...... .*...
Tucuman ..........
Entre Rios ........

[Pačific and Atlantic Photo]
Luella Mėlius, Chicagos ope

ros dainininkė, paskelbė ban
knotą. Ji skolos turi $86,439, o 
lėšų skoloms padengti $12,701.

“Vilniads Aidas” išleido dido
kos knygos pavidale “Vilniaus 
Kalendorių” 1926 metams. Ke
letas jo ekzempliorių tapo pri
siųsta “Naujienų” redaktorei.

Kalendoriuje randasi daug 
naudingų ir rūpestingai paruo
štų raštų. Yni keletas straips
nių apie Lietuvos istoriją, apie 
vieną-kitą žymesnį lietuvių ra- [ Santjago dėl Estero 
šytoją ir menininką, apie Vil
niaus praeitį, apie dabartines 
lietuvių įstaigas ir organizaci
jas Vilniuje ir, be to, geras 
pluoštas patarimų apie sveika
tą, apie žemės ūkį ir namų 
prižiūrėjimą. •

D-ras D. Alseika, kuris aną
met lankėsi Amerikoje, įdėjo į 
“Vilniaus Kalendorių” taip pat 
ir straipsnelį apie Amerikos 
lietuvius. Tarp kitko jisai tenai 
sako:

“Palyginamai daug mažiau 
yra padėję Amerikos lietu
viai savo giminėms 
krašte. Tokia gi 
ypač šiais sunkiais 
yra labai reikalinga, 
krašto lietuviai labai dažnai 
visai neturi pinigų savo vai
kų mokymui, tam reikalui 
galėtų ir turėtų padėti gimi
nes, gyvenantieji Amerikoj, 
nes jie yra daug turtinges
ni ir laimingesni už mus. Vil
niaus krašto sodiečiai iš že
mės ūkio išgyventi nebegali, 
uždarbių nėrą, išvažiuoti nė
ra kur. Vienintele išeitis lei
sti savo vaikus į mokslą. Pa
baigę mokslus, vaikai mųkės 
sau duoną užsidirbti, tėvams 
ne tik nebus sunkenybė, bet 
suteiks jiems įr pagalbos ge
resniam ūkio vediniui, šio 
krašto lietuviai,, kurie turi gi
minių Amerikoje, privalo 
jiems nuolat rašyti, apie savo 
priminti ir prašyti padėti 
bent jau vaikų švietimui.”

San' Luis"\... 
Catamarca . 
Jujuy ..........
La Rieja.....
Chaco ..... :...
Misiones .....
Pampa .......
Rio Negro .... 
Chubut .......
Neuųuen .....
Santa Cruz .

1697
4174
2402
1772
0454
0375
0337
0182
0150
0093
0052
0042 

-0025
1044
0712
0405
0155
0077 
0069 
0025

pla-

Vilniaus 
pagalba, 

laikais, 
Musų

panasiai nekurioms

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Šiuom kartu nerašysiu 
čiai apie Argentinos ūkį ir gali
mybę įsigyti ir tapti savystoviu 
“kolionistu”, nes lietuviams čio- 
nais, esant dabartinėse 'aplinky
bėse, apie tai negali būti nei kal
bos. Minėtam reikale yra labai 
susirupine lietuviai Argentinoje 
ir gal po nekuriam laikui pasi
seks tas klausimas išrišti ir pa
gerinti būdas apsigyvenimo ant 
ūkių;
tautoms, kurios šiandien pasa
kingai plečiasi ir savo valsty
bėms teikia milijoninę pagelbą.

Kiekvienam išeiviui, kuris 
mano išemigruoti iš Lietuvos 
svetur, sau laimės ieškoti, rei
kalinga turėti omenyje, kad ko- 
va UŽ būvį visuomet pasididins 
ir vargai pasidarys daug sun
kesni, negu savoj tėvynėj. Lie
tuvio išeivio svetur vargai labai 
sunku įsivaizduoti, — bet pra
džią gyvenimo i svetimam krašte 
galima palyginant su gyvenimu 
kurčio — nebylio,iš prigimties.

• ‘ N .
. Kova už būvį ir Argentinoj 

yra ta pati, kaip ir kitose* už 
vandenyno šalyse; tik kantrybė 
ir ilgmetinė ištvermė darbe gali 
privesti prie tikslo, Argentinos 
Valstybė teikiu didelius plotus 
darbui, bet lai m klauso to, kas 
sako, kad Argentinoj greitam 
laike ir neturint ypatingos pra
džios (kapitalo) galėsite ką nors 
atsiekt. Jeigu kas taip manyda
mas atvyksta
džiausią klaidą savo gyvenime.

tai padaro d i

Sulig savo užsiėmimo (ypatin
gai inteligentams) labai sunku 
kas nors atsiekti. Juristai, ra
šytojai, dailininkai ir inžinieriai 
savo šalyje gali lengvai įsitai
syti panašesnė] vietoj ir page
rinti savo ateitį, o čion su minė
tais užsiėmimais dingęs. Čion 
nors ir reikalingi yra inžinieriai 
gelžkelams tiesti, bet kuomet 
didžiuma gelžkelių yra Anglijos 
kapitalo valdoma, tai visa tek- 
nika yra grynai anglų rankose 
ir panašesnė vietą užimti sve
timtaučiui nėra galimybės. Biu
rai teknikų ir braižytoju yra 
perpildomi vietinių. Leng
vinus yra galima gauti darbas 
įvairių rųšių mekanikams, tik 
išpradžių būna keblu su vietine 
kalba.

Gydytojams, nemokant gerai 
ispanu ^kalbos, yra visiškai ne
patartina važiuoti, — nes, rei
kalinga būtinai dar kartą savo 
gyvenime išlaikyti kvotimus iš 
viso Universiteto kurso. Kvoti
mus labai apsunkina vietine kal
ba ir šiaip daromos įvairios kliū
tys, nes čion gydytojų persona
las turi didelę konkurenciją. Iš 
praktikos pasirodė, kad be dvie
jų metų gydytojai specialistai iš 
Vokietijos negalėjo pasiekti sa
vo tikslo. Tas reikalas labai 
brangiai atseina, nes privatinė 
praktika miestuose nėra leisti
na.

Muzikaliems asmenims (ku
rie groja orkestruose) dėl vieti
nių “kolegų” nelengva yra įsitai
syti į gerai apmokamą vietą.

Greičiaus įsitaiso geri speci
alistai staliai, mūrininkai ir su- 
prantąntieji apie mašinas laukų 
darbams (mašinos yra visos ga
rinės, kurių pas mus Europoj 
maža tėra). *

Be jokio amato darbininkas 
ateities pagerinti negali, nes 
čion darbo iegos yra labai pi
gios : — italai ir ispanai konku
ruoja. Jeigu kas nori šiek-tiek 
pasidaryti pradžią, tai privalo 
griebtis bent kokio nors amato 
išmokti.

Mokėdamas amatą darbinin
kas gali uždirbti nuo 5 — 8 pe
zų į dieną (8 valandas). Darbi- 
bininkas be jokio amato į tą pa
tį laiką uždirba tiktai 2,40 — 
1,50 pezų (1 Lietuvosv litas 
yra lygus Argentinos 24 cen
tams” centąvos”).

Gavimui darbo kiekvienam 
amatininkui arba šiaip profesio- 
na^’ reikalinga yra turėti ates
tacija arba liudymas savo speci
alybės, geriaus kad ir su verti
mu ispanų kalboje, patvirtintą 
pas Argentinos Konsulą. Sun
kumo nepadarys, bile tik liudy
mas bus, vertimas galima bus 
padaryti vietoj, per Lietuvių 
Informacijų Biurą.

Labai yra peiktinas paprotys 
agentų, kurie, gal dėt savo pato
gumų, idant butų lengviaųs iš
stumti pro Argentinos Konsulo 
duris, keliaujantiems, pataria 
slėpti savo užsiėmimą (specialy
bę), o visur rašytis “žemdir
bys” ir net užsienio pasą klai
dingai išdirba. Vėliaus piliečiai, 
kaip atvyksta, tai tik tuomet 
pamato kokią svarbą turi minė
ta klaida.

Ūkininkas Lietuvos yra labai 
skirtingas nuo ūkininko. Argen
tinos. Visi ūkio darbai yra vi
siškai kitaip vedami, negu pas 
mus Europoj. (Plačiaus apie 
ūkininkų gyvenimą pasistengsiu 
parašyti sekančiu kartu, po
draug prisiųsiu ir vaizdelių iš 
laukininkų gyvenimo).

Darbai prie valymo laukų ir
gi atneša musų žmonėms maža 
naudos, nes yra labai sunkus, 
ypatingai kaip išpradžių nepra
tę karštyj dirbti. Darbininkai 
ispanai su italais yra įvedę la
bai ilgas valandas darbo — nuo 
3 vai. ryto ligi vėlybai nakčiai, 
o mokestis mėnesinė nuo 30 iki 
60 pezų. Valgis ir gyvenimas 
po atviru dangum irgi musų 
tautiečiams nepriprastas.

Atvykstantiems į Argentiną 
nepatartina išvažiuoti iš dides
nių miestų, nes išvažiavus į lau
kus ant darbų patinka kuone 
kiekvieną didžiausi vargai ir ne
laimes. Besilaikant prie mies
tų yra viltis, nors ir be kalbos, 
gauti šioks-toks darbas ar dirb
tuvėj, ar prie gelžkelio, ar kitur.

Nors čia, vyriausybe ir kovoja 
SU vergija, bet labai dažnai pasi
taiko, kad naujai atvykęs (be 
kalbos) patenka į specialių 
agentų rankas, kurie žadėdami 
rojų išveža kokius 800 arba 1300 
kilometrų ir savo sėbrų eksplo- 
tuojamuose miškuose padaro 
amžinais vergais, iš kur tik pra
mokus kalbos po kelerių metų 
pasiseka išsiliuosuoti ir parvy- 
kus į didesnius miestus apsigy
venti. •

Kelionėje ir jau vietoje, atvy
kus į Argentiną, ypatingo dė
mesio privalo kreipti jaunos mo
terys ir panelės, nes čion labai 
yra praplitę agentai — prekibi- 
ninkai (vietinėj kalboj minėtus 
pirklius vadina ‘Cuento dėl 
Tio”). Norint valdžia ir perse
kioja, bet minėtų pirklių mote
rų ir vyrų, tik išlipus iš laivo, 
jau atsiranda, kurie pripuola
mai pradeda kalbinti buk tai 
tarnybon arba tam panašiai, ža
dėdami suteikti įvairią pagelbą, 
bi tik nusiklaidinus į miestą, o 
vėliaus tai jau jų galia. Tokia 
ypata, kliuvus svetimam krašte, 
būna užslepiama ir tampa auka 
išnaudojimo, o minėti pirkliai iš 
to turi gerą biznį.

Patartina visuomet būti at
sargioms ir neatsilikti nuo pa
žįstamų, ligi neatrasite pagel- 
bos, arba neapsistosite geroje 
tarnyboje. Panelėms arba mo
terims gaunama lengvai vietos 
tarnybai, bet darbas yra sunkes
nis, negu Europos tarnaitėms, 
ir reta tarnaitė turi liuoso laiko 
sunaudoti saviems reikalams. 
Mokesties gaunama į menesį 
nuo 30 iki 60 pezų, butas ir val
gis. Sunkiaus yra gaunamas 
darbas dirbtuvėse (bet laisves
nis gyvenimas). į valandų dirb
tuvėj uždirba nuo 30 iki 50 cen. 
Geros vii ėjos, mokant kalbą, ga
li uždirbti ligi' 100 pezu mė
nesiui.

Labai daug butų rašyti apie 
merginų likimą Argentinoje, bet 
aš pasistengsiu pabrėžti apie tai 
sekančiu kartu atskirai.

Paskutiniu (aiku yra pasklydę 
gandų po Lietuvą, kad emi
gruoti į Braziliją. Rodos, net ir 
Lietuvą pasiekė spekuliantai 
(ekspentatorių agentai), kurie 
įvairiais budais žada rojų ir ap
siima veltui su visa šeimyna iš
gabenti į “San Paulo” plantaci
jas, darydami kokius tai kont
raktus ir 1.1. Apie minėtas plan
tacijas ir padėti “baltųjų ver
gų”, nes 'į. ten yra dar ir juodi 
vergai, parašysiu kitu kart. Da
bartės prie progos, nes gaunat 
ma labai daug užklausimų šia
me reikale nuo piliečių iš tė
vynės, pranešam ir perspėjam 
kiekvieną, kad pasistengtų kaili

<1,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjom $1,000,600 už Hill’s Cas 
cara-Bromide-Quinine dėlto, kad tai ge- 
riausias iSrastas būdas gydyt šaltį- 
Hill’s sustabdo šaltį j 24 valandas. JU 
sulaiko gripą, j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet iSmeta lauk jo nuodus. Puliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą, kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą

šaltis dalykas rinitas. Kasmet iš šal
čio priežasties mirštu virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite j j su Hill’s. 
Turėkite po ranka, kuo greičiau jut 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA M ętlNINE
Raudona Dėžė^tį^ su paveikslu

Kaina 30c

Geras abelnam naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatiamifc ar neuralgija 
vargina jua, ištrinkite skaudamas 
vietaa šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu Įrituojąs pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklia 
. F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry & South 5th S t s. L
IK Brocklyn, N. Y. JBl

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų •'.Uverimas 
yra garantuotas per Chicugo Coal 
Merchants Associatidn, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Ručine Avė.

Tel. Wentworth 0209 U 
Engleaood 4760

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
'GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

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

Pralalinkit Užkictiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
goj užkietiejimą. Jis yra 
žarnų, pravainintojas , — 
bet ne laxative — lieskaU- 
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Nujol
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė plėšiką

Nušovė savo vyrą
Mrs. Liliian Schaede, 5317 S. 

Halsted St., dvejetą savaičių at
gal parsisiųsdino revolverį, už 
kurį ji užmokėjo $17 ir užpe 
reitą naktį tuo revolverių nušo
vė savo vyri} Louis Schaede. Ji 
palaukė kol jis atsigulė, tada ji 
paleido šūvį, kuris pervėrė jo 
širdį ir jis už poros minučių mi
rė.

Ji teisinasi, kad ji turėjusi jį 
nužudyti, nes jis buvęs labai 
Žiaurus. Jis #i reikalavo per- 

skirŲ ir šiandie turėjo būti na- 
grinėjama jo byla. Jis kaltino 
jų neištikimybėj. Jis jau tris 
sykius yra vedusi, -— su dviem 
vyrais persiskyrė, o tretįjį nu
šovė.

Policistas Edvvard Garrity iŠ 
North Robey stoties, grįsdamas 
nuo savo draugų, prie Sedg- 
wick ir Chicago gatvių pamate 
plėšiką bandantį apiplėšti du 
žmones. Policistas puolė plėši
ką ir įvyko persišaudimas, laike 
kurio plėšikas, manoma, Joseph 
Sheridan, 25 m., 836 Cambridge 
Avė., tapo nušautas ant vietos.

Ateinąs šaltis
šian-Oro biuras sako, kad 

die ateisiąs į Chicagą šaltis, ku
ris tęsis mažiausia kelias 
nas; betgi didesnio šalčio, 
ris siektų zero, nebusią.

naujų narių prirašymą pereitais 
metais, žinoma, tas nebūtų 
blogai, bet organizatorius ir taip 
gauna atlyginimą, o da auksinio 
konkurso laike gauna extra. Ki
tas nutarimas, kad rftipirkus Ro- 
selando Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės 10 šėrų, viso 
už $100. Tokie nutarimai tu
rėtų būti gerai apsvarstyti, kad 
nebūtų aikvojama bereikalingai 
pinigai, kuomet yra ir reikalin
gesnių dalykų, be kurių kuopa 
negali apsieiti. Bet nū vienas 
apie tai neprisimena.

— Narys.

die- 
ku- Cicero u

Nušovė seną krimi
nalistą

Harry Schneider, 56 m., 934 
So. Robey St., gal seniausias 
kriminalistas “Balley” distrikte, 
priklausęs didelėms plėšikų šai- 
koms, vėliau priklausęs ir Drug- 
gan ir Lake butlegerių šaikai, 
tapo nušautas užvakar prie sa
vo namų. Jį nušauta, spėjamai 
todėl, kad jis pradėjo tarnauti 
policijai, išdavė Druggan ir 
Lake sąryšyj su VVisniekski už
mušimu, pasigrobė plėšikų gro
bį ir net savo draugus išdavinė
jo policijai.

Plėšikai privertė 
iškeisti čekį

Wm. Siegl, 1020 Oakdale 
Avė., gavęs $33 čekį už savo 
darbą Steiner Studio, važiavo į 
Diversy Trust X Savings Bank, 
tą čekį iškeisti. Bevažiuojant 
jam kelią pastojo trys plėšikai, 
kurie radę, pas jį čekį, privertė 
nuvykti bankan, tą čekį iškeisti 
ir paskui jiems atiduoti pinigus. 
Vienas plėšikų įėjo su juo ban
kan r dabojo, kad jis nepraneš
tų banko palicistui.

Apiplėšė banką
Vakar keturi jauni plėšikai 

užpuolė State Bank of Frank- 
lin Park. Du pasiliko sargyboj^ 

prie durų, o du įėjo bankan. 
Nors kasierius, kuriam pasise
kė pasprukti ir pašaukė polici
ją, bet plėšikai buvo greitesni. 
Jie suvarė jienkis žmones į 
vaultą ir pastvėrę $14,(XX) pini
gais pabėgo pirm negu spėjo 
policija atvykti. •

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANy KRAUTUVES
The Peoples Furniture Co.

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

Penki plėšikai užpuolė Hayes 
hotelį, prie 6345 University 
Avė., suvarė penkis darbinin
kus »ir du svečius į elevatorį ir 
paėmę iš seifo $2,500 pabėgo 
dviem automobiliais.

Lietimų Rateliuose
Bravo, Moterėlės!

Ar važiuosi gražiai pasišokti? 
— Kur? — Nagi į S. L. A. 208 
Moterų kuopos metinį šokį. — 
žinoma, ko lauksi važiuosim ir 
šoksim.

Taip visi chicagiečiai per visą 
savaitę kalbėjo prieš minėtą šokį. 
Ponios ir panelės siuvosi naujas 
“sukilęs”, vyrai prosijo savo 
smokingus ir frakus, vienu žo
džiu, visi rengėsi kaip į Alvitą 
ant šv. Onos “atpusko”. Na, ir 
atėjo ta laukiamoji diena. Tai 
buvo trečiadienis, sausio 13 d., 
Masonic Temple svet., kur virš- 
minėta kuopa tikrai surengė pir
mą šimet gražiausia ir malo
niausią pramogą ir už tai, mes 
sakom “Bravo, Moterėlės!”

Suvirs 500 rinktines' Chicagos 
lietuvių publikos pripildė erdvią 
ir patogią visais žvilgsniais sve
tainę. Jau tik įėjus vidun tuo^ 
jaus ūpas pakila, o tai da nevis
kas, — pasidairai žmogus aplin
kui ir tuojaus patėmiji kiek ten 
malonuhio. čia, žiūrėk, ant 
prietamsios galerijos keletas po
relių nieko nemastydamos kas 
dedasi apie juos, anot tos patar
lės “Palocius budavoja Ore”, tai 
vėl kokis donžuanas bepasigai- 
lejimo vilioja gražios paneles 
širdį, ten vėl keletas flirtuoja ir 
vėl kokietuoja, ten “čarlasta- 
nuoja”, kitur argumentuoja. To
kią tai impresiją žmogus įgauni 
pažiūrėjęs į gyvenimo verpetą 
Daug domės į save kreipė artis
tė Onutė Pocienė, kuri po sugry- 
žimui pirmą kart pasirodė vie
šumoje, taippat ir p-nia Antine- 
ta Nausedienč. Jas apsupę visi 
sveikino, vieni Chicagos styliu- 
mi, o kurie laimingesni ir drą- 
seni — Kauno. Sekė ‘‘Grand 
Maršas” ir ilgoje eilėje buvo 
matytis musų konsulas p. P. Ža- 
deikis,“vesdamas primadoną Po
cienę, o paskui visi kiti linksmai 
kalbėdamiesi praėjo pro dvi 
poniutes, kurios padavė vyrams 
po kepurę, moterims, po vedyk- 
lą. Muzika buvo musų M. Yuo- 
zavito ir kadangi musų “Maiku- 
tį” visa Chicaga myli, tai šį kar
tą nieko nesakysiu, tačiaus 
“look out” Maikuti, kilu atve
ju padarysiu nemalonią pasta
bą. Savo keliu, tai buvo links
miausia ir malaniausia pramoga 
šiuose metuose. Prašom dau
giau tokių vakarų. — B. ir B.

Sausio 5 d., Liet. Liuosybčs 
name įvyko metinis S. L. A. 194 
kp. susirinkimas, kuriamo pada
lyta svarbiu kuopoje permainų. 
Narių susirinko vidutiniškai, Iš
klausyta įvairių komisijų rapor
tus, kurių svarbiausias buvo 
apie rengiamą vakarą vasario 
14 d. ) Tikietai tam vakarui jau 
platinami. Kaip atrodo iš komi
sijos pranešimo, vakaras bus 
įvairus. Bus vaidinama kome
dija “Balon kritęs sausas ne
kelsi” ir dar koncertinė dalis. 
Koncertinė dalis dar nėra nu
statyta, bet ir čia programas bus 
geras, nes dalyvaus netik dideli, 
bet bus ir mažų — tėvai su vai
ku. Kas jis toks? To neaiškin
siu,
patys jį pamatysite, o ir dar 
daugiau, negu jį vieną.

Nauja valdyba; užimdama sa
vo vietą prižadėjo parodyti tai, 
ko kuopoj nėra buvę, būtent pa
dauginti kudpą iki 500 narių. 
Visi tokiu pareiškimu nustebo, 
bet organizatorius kalba apie tai 
labai rimtai. Pagalios, viskas 
yra galima, tik reikia noro ir pa
siryžimo. Aš pilnai tam tikiu, 
nes pradžią metų pradėta su 
penkiais naujais aplikantais, tad 
labai gali būti, kad kuopos narių 
skaičius pabaigoj metų sieks 
500.

Jau yra du metai kaip kliubo 
komisija darbuojas tarp vietinių 
draugysčių, kad suvienyti jas į 
vieną. Pasisekimą lig šiol turi 
gerą. Keturios draugystės iš
rinko delegatus ir jie Sausio 11 
laikė pirmą bendrą susirinkimą 
dėl išdirbimo planų tolesniam 
veikimui.

Šiame sezone Kliubas rengia 
lietuviškus šokius Užgavėnių 
vakare. Birželio 27 d. kliubas* 
rengia išvažiavimą Kliubas tu
ri pagaminęs rankraštį naujos 
konstitucijos, bet tapo skaity
mas atidėtas ant toliaus, nes jei
gu įvyktų susivienijimas drau
gysčių, nauja konstitucija butų 
nereikalinga. Reikale mirusio 
draugo 1). Žalimo tapo išrinkta 
komisija, kuri susinės su kitoms 
draugystėmis, į kurias jis pri- 

-----  dv>l bendro veikimo iš- 
mokejimo pomirtinės. šiais me
tais nariai - valdyba nustatė sau 
tikslą padauginti šią draugiją 
dvigubai nariais; todėl prie dar
bo visi.

— L. I. B. Kliubo koresp.

A

m.,

ateikite į vakarą, tai ir

Bu-Dar vieną naujenybė.
tent, visiems kuopos viršnin- 
kams bus mokama alga. To dar 
niekad nebuvo per 13 metų kuo
pos gyvavimo. Tad galima bus 
tikėtis ko nors nepaprasto, nes 
apmokami viršininkai parodys 
daugiau gyvumo iv veiklumo, o 
tinginiai greit bus išmesti, ka
dangi iš apmokamų viršininkų 
bus galima reikalauti daugiau 
darbo ir nedirbančius šalinti. 
Vadinasi, jei gauni algą, tai ir 
dirbk. Naująja! kuopos valdy
bai linkiu energijos ir sėkmin
gos darbuotės S. L. A. labui, kad 
per šiuos metus neliktų nė vie
no vietos lietuvio, kuris nepri
klausytų prie S. L. A.

— Teisingas.

JONAS EIDEJUS
Mirė Sausio 16 d., 1926 

1:30 vai. po piet, sulaukęs 53 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Teisių apskrityj, Ylakių 
parap., Dilbikių kaime. Paliko 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterį 
Oną, žentą Steponą Steponavi
čių ir draugus; Lietuvoj moterį 
Kotryną, ir keturias dukteris. 
Dabar randasi prirengtas j pas
kutinę kelionę, namuose prie 
4605 So. llermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
Sausio 19 d., 1:30 vai. po piet. 
iš namą Eudcikių Koplyčios, 
4605 S*. Hermitage Avė., o iš 
ten bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Jono Eidejaus gi
minės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nubudi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė ir žentas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis.

Tek Yards 1741

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Bunrside
S. L. A. 63 kuopos metinis su

sirinkimas laikytas 8 d. sausio 
ir padaryta nutarimas dovanoti 
kuopos organizatoriui $50 už

Roseland
Lietuvių Improvement ir Be- 

nefit Kliubas laiko savo susirin
kimus kas pirmą antradienį 
kiekvieno mėnesio, “Aušros kam
bariuose”. Iš raportų, komisi
jos išduotų metiniame susirin
kime pasirodė, kad viršminėtas 
kliubas yra geram stovy, kaip 
nariais, taip ir finansišku žvilgs
niu ; per praeitus 6 mėnesius 
prie kliubo prisirašė 15 naujų 
narių. Nauja valdyba užėmus 
vedimą kliubo šiais metais pasi
žadėjo dirbti kliubo labui pagal 
savo išgalės, prisilaikydama 
kliubo pamatinių principų ir 
vengdami kliube visokių “izmų”, 
nes šis kliubas yra beparlyvis ir 
ne sektantiškas (ne religijinis). 
Jei valdyba ir nariai išpildys sa
vo pasižadėjimus, tai kl i u b<r<i il
gimas užtikrintas. Kaip visos 
draugijos prisideda pinigiškai 
prie paštatymo Darbininkų Na
mo Roselande, taip ir kliubas ne
atsilieka: pirko Bendrovės šėrų 
už $150.

West Šitie
Rytoj didžiausios prakalbos

West Sidėj jau senai nebuvo 
socialistų prakalbų. Bet jos 
bus ir tai bus rytoj, M. Melda- 
žio svetainėj.

Tai bus apvaikščiojimas 20 
metų sukaktuvių Lietuvos revo
liucijos, tos garsiosios 1905 m. 
fevoliucijos, kuri urnai pažadi
no visų Lietuvą, sujudino jos 
liaudį, paskatino ją stotį kovon

už savo teises. Tie Lietuvos 
liaudies reikalavimai išsireiškė 
dvejuose dideliuose seimuose - 
Vilniaus seime ir Lietuvos val
stiečių suvažiavime. Nors revo
liucija buvo kruvinosios caro 
valdžios sutremta, nugalėta, bet 
sykį išiudusi Lietuvos liaudis

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,'* nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katariA.% ati
taiso trumpregystę ir
Prirenka teisingai akinius. Viduo
se atsitikimuose egzaminsvtea* da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. ►

»1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

PADftKAVONfi
A. A. Alena Kalnaite, kuri 

mirė Sausio 12 dieną, 1926* ir 
palaidota tapo Saulio 14 d., o 
dabar ilsin Si v. Kazimiero Icupi- 
nėse, amžinai nutilus ir negu- 
lėduma ataid^kavot tiems, ku
lte suteikė jai paskutinį patar
navimą iv palydėjo jų į tą ne
išvengiamą amžinybės Vietą.

Mos atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė- 
są žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dčkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Aušros Varto Bažnyčiai, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas iįž 
jo sielą; dčkavojame Lachavi- 
Č>Bi kurs savu geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo «ją j amžinastj, o mums 
palengvino peikęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame gimi
nėms ir pažįstamiems už taip 
skaitlingą atsilankymą ir daly
vavimą ir suteikimą tiek daug 
kvietkų ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
lima Alena sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Paliekame nubudę,
Tėvai Petronėlė ir Kazimie
ras ir brąjis Kazimieras.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 

■■^■gesnis Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS ‘ 

4447 So. Fairfield Avcnue, 
Tel. Lafayettte 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094.

PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

šiuomi turiu garbes pranešti gerbiamai visuomenei, joję perkė
liau mano įstaiftų. iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. j naują, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

Patarnavimas bus atliekamas simpatiškiausiai, geriausiai, man
dagiausiai ir daug pigiau negu kitur. Musų karavonas ir automobi
liai yra naujausios mados. ,

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP
Funeral Director

1650 VV. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S'ts.
Phone Boulevard 5203

šviesą ir pajiegą suvedame j uenus 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

(Tąsa ant pusi.)
" ' ------- - ....  —■ ...........

Seni Žmonės Nukamuo
ti Rūpesčiu, Atranda 
Didį Palengvinimą 

Nuga-Tone
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 

Jį Greitai
Yru tūkstančiai atrandančių stebė

tiną palengvinimą vos j keletą dienų. 
Nuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Šutei* 
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puiku žlebčiojimu pastovų vidurių 
veikimų, upft£iui ento zi rr»o ir amt>i- 
eijOH. Jei Jus nesi jaučiat kaip rei- 
Iciant, tai pats dM savo gerovės pa
bandykit j,. Jis nieko Jums nekai
nuos, jei Jus neturėtumėt iš jo pa
lengvinimo. Jis yra priimnus imti ir 
Jus tuojau pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar jums neuž
rašė jo, tai tuojaus eikit pas Jūsų 
aptiekorių ir nusipirkit bonkutę. Nu
ga-Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit jo 
per keletą dienų ir jei Jus nesijau- 
sit geriau, neatrodysit geriau, tai 
nunešk likusią pakiuko dalį pas ap
tiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, taip 
gerai žinodami ką jis padarys dėl 
Jūsų, įsako visiems aptiekoriams ga
rantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

ANT JŪSŲ LOTO 
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalovv ui 
$4950

$500 įmokėti kitus po $50 į mėnesį 
2 flatu namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

v

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Yuškevičius,’
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Milwaukee Avė,
2 augštis ( 

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po piet iki 5 takai e 
Nuo 7 iki 9 vakare

Sekmadieniais nuo 16 ryto 
iki 2 po piet

—V  . .- ..

t

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be bkkr.nno. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ir -klM|i ,o|lt ' Oiv

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

J

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šiiin-

— Pritaikau taipgi akinius

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėki t mano iškabą
Valandos“ nuo 9:80 iki 

8:30 vakare.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTA SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, da
tos, utsendintos ir užkrečiamo, ligos vii a 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

666

Serganti Žmonės
Jei norite ys- 
rasti pagalbą 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
| naujai įs
teigtą EURO- 
I’INĮ-AMERi: 
KOMIŠKĄ. 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 
—‘•LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
rengtas vė
liausios rnadoa
maSinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yru atgabenta iš kitų Salių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 1'14 Oficia
li* Vokietijos Prirengimus. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują, šis gydymas, jei teikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — pripažintus specialistas per 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, Šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepęnų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatiniu ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surosime priežastį 
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 au- 
taupykit savo laiką ir "pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit i mu
sų įstaigą. Mes psgydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jai?. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras Hiigštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket- 

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6:8U 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo D ryto iki H vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 Iki 12 dieną.

Ir Ukrx< Eiiropinia Ln- 
t-Mcide gydymas 
kiamn Vienatinia ty- 
>lymaa nito <il iljo du<> 

už y i —
temą kainą i

liktai trumpam laikui 

paeina nu* 
iilfydžiue

DR. B. M. ROsS 
Atsakanti. - 

Specialistą.
Įsteigtu 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Speiialis serum gydymas 
tojamau su geru pasisekimu dei 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir (sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

jis Turi 30 metų patyrimą
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tat 
užtikrinimai sergi)atierrn, kad jie gaut 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtu, 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo išbandymus ir K 
boratorljot egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikali. patarnavimui suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriau, is gydy
mas. Pigiuudioa kainos. Greičiausias gydys 
man. Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicagb
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yra, 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Nainaa 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto t ii • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną T*, 
nedčliais, sėredomis ir sulietomis nuo te 
ryto iki 8 vakarą.

yra

Šiandie Požėlos-Sarpaliaus Ristynės iki Pergalės
First Reiriment Armorv. 16th ir Michieran Avė? / K. Požėla su K. Sarpalium John Freberg su N. BaumanuFirst Regiment Armory, 16th ir Michigan Avė 

Pradžia 8:15 vai. vak.
K. Požėla
M. Plėstina su

K. Sarpalium
G. Hill N. Bihun su

N. Baumanu 
Borisovu

I Į
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VARTOKIT TERPEN
TINĄ

Terpeiitinas yra žinomas kaipo 
greičiausia pagclba nuo skaudamos 
gerklės. Kuomet trinate gerklę jis 
įsigeria per odos skylotes tiesiai 
I raumenis. Jis prašalina nereika
lingas išmatas ir užsikrėtimą. Jis 
tuojaus prašalina skausmą kaip 
tik sušyla nuo kūno šilumos. Ir 
jis atsiunčia šviežių ir gryną krau
ją į gerklę. Bei suprantama, ža
lias terpentinas degina ir turi ne
malonų kvapą. Deginimas ir stip
rus kvapas yra prašalintas, be 
sumažinimo gydančios jėgos. Nau
jas, perdirbtas produktas yra va
dinamas ‘Turpo—^’rcrpvntino Oint- 
mvutas.’ Del greitos pagelbos, nu
sipirkite slovikėlį Turpo. Arba dėl 
persitikrinimo reikalaukite DYK \l 
seinpelio. Laikykit jį pas save 
namie dėl išgydymo skaudamos 
gerklės arba slogų iš pirmo pasi
rodymo. Adresuokite Gbissiun 
(’ompany, Findluy, Oliio, 35c ir 
7bc. slovikeliai pardavimui pas 
visus aptiekorius.

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo & pusi.)

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinir*’ 
Tu* speciali* pasiūlymą* yra
tiktai trumpam laikui, todėl n B-l.iė- 
liokit. atailankykit Šiandien, f Aiėlio 
j imas visuomet yru pavojing/e ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų Var
le ligų yra musų speclaluma*.

nebenurimo, bet ir toliau tęsė 
savo kovą. Ta kova eina ir da
bar, nepriklausomoj Lietuvoj ir 
eis tol, kol ji neužsibaigs pilnu 
liaudies laimėjimu. Jokias svar
bias sukaktuves, kaip 1905 m. 
revoliucija ir Vilniaus seimas, 
kiekvienas musų turime apvaik
ščioti.

Kilos svarbios sukakluvės yra 
20 metų sukaktuvės ll.ieluvių 
Socialistų Sąjungos įsikūrimo. 
LSS. gyvavo Amerikoje ir vei
kė lųrp Amerikos lietuvių. I'utv 
būt jokia kita organizacija nė
ra liek daug nuveikusi, kaip 
LSS. Ji per 20 meti] savo gyva
vimo visose srityse ii’ turbūt 
nėra nė vieno tarp Amerikos 
lietuvių (pažangiųjų) visuome
ninio reikalo, prie kurio socia-

DRAUGYSTES^ ir ktiubai. ♦ Kam 
reikalingas gražus daržas pikni
kams, užsitikrinkit tuojaus Cher- 
nausko Daržą, kuris mis .gatavas 
anksti pavasari prie Tautiškų Ka
linių, .luslice Park, III. Skubinkit, 
tad nebūtų pervėlu. Gčo. (Jternaus- 
<as rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
-yons, III. Tel. Lyons l.)52-.L

VVest Side. — 20 metų Lietuvos 
revoliucijos ir LSS įsikūrimo su
kaktuvių paminėjimas Ims .šioj se- 
redoj, sausio 20 d., 7:30 v. v., M. 
Mcld.ižio svetainėj, 2212 \V. 23rd 
l’l. Kalbės I*. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas. Visi kviečiami atsilan
kyti, (žangu dykai.

kuopa.

daro re- 
antradie- 

7:36 vai. vakare, 
VVabansia ir 

lošėjai, kurie 
perstai y nie, 

Žinote.

Pirmyn Mišrus Choras 
peticiją veikalo “Milda" 
ny, siiusio I!) d 
Liuosybės svetainėje 
Girard gatvių. Visi 
dalyvini jale “Mildos" 
būtinai atsilankykite. Žinote, kad 
vasario 7 d.. Meldažio svetainėje šj 
veikalą norėsime vaidinti.

—Valdyba.
; . .............. ... ______

Tcl. Lafayette 5U53-6438

RUBIN BROS.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

'1'ęi. Yards 7282
BRIDGEPORT PA1NTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popleruojam. Už

laikėm rtialevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKALINGI 5 vyrai nuo 27 iki 
45 metų amiiaus, kurie turi biskj ap- 
sipažinimo apie elektrą ir radio ir 
maždaug turi aalea dbility. Uždarbiu 
nuo $30 iki $100 j savaitę. Kreipkitės 
per laišką j Naujienų skyrių, 3210 S. 
Halsted St. No. 276. (

REIKALINGAS bučeris prie 
retaiI j bužernę. l uri mokėti 
savo darbą gerai.

3125 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberis dirb
ti vakarais. Kreipkitės šiuo 
ręsti:

ad-

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, ice creain, nolion, žaislų, žur
nalų, geras kampas, nauji l'ikčeriaj, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi Imt par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
17 N. La Šalie St. Franklin 2976.

PARDAVIMUI visa arba pusė 4 
krėslų barbemė (Barber Shop), biz
nis senas, Lietuviška, 
barbemė šiame mieste. 
Priežastis pardavimo 
vietos. Kreipkitės tuojaus: 

320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III.

Tiktai viena 
Renda pigi, 

patirsite ant

Pelnyk $3,000.00
Kam mokėti po $13,000 ir 

daugiau už 2 pagyv. mūrinį na
mą, kad mes galime Tamstai 
parduoti naują 2 pagyv. mūrinį 
namą su dideliu lotu netoli 
Marquette Parko už $10,000 su 
mažu įmokėjimu arba mainais 
ant gero loto.

PARSIDUODA Drlicattessen ir 
žuvių krautuvė. Padaro $400.00 sa
vaitėje. Visi l’ixhiriai. Aukausiu 
greitam pardavimui. Bendos $40. 
6828 So. Bucine Avė.

NAUJA BUNGALOW NUO 
.$5,090 ir aukščiau.

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

kuomet kiti 
gydytojai «p- 
vila — ateikit*

pas:

dabar socialistai veikia veik 
visose pažangiosiose lietuvių 
organizacijose.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
EXTKA

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ii* mergaitėms, kaiųa nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičįus 
504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.

John Kazmauskas 
1)305 So. Richinond St.

AUTOMOBILIAI
Fordai — 1000 garantuotų 

bargenų
mėn. Pratuštinimo Išparda-- 
Bunkerio Mortgečių Fore-

PARSIDUODA pigiai pool- 
ruimis, biznis išdirbtas per 4 
metus. Gera proga padaryti pi
nigų. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

10737 So. Michigan Avė.

Kalbės šių svarbių sukaktu
vių paminėjime du seni lietu- 
v i u vei kėja i-revol i uc ion i eria i 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir Dr. A. Montvidas. Tą 
dviejų žymiausių Chicagos lie
tuvių kalbėtojų westsidiečiai 
nėra girdėję1 jau per keletą mc-j 
tų ir todėl, be abejonės, visi, 
svestsidiečiai ateis į šias svar-Į 
bias prakalbas. Kad galėtų visi; 
dalyvautosiose prakalbose, įžan
ga yra dykai, tad visi atsilan
kykite. —Kuopietis.

Paieškai! giminaičių Juozapo 
Kesuliausko (Joe Kesol). Pa
eina iš Tau ragės parapi jos, 
kuriam mirus nėra kam rūpin
tis jo palaidojimu. A. a. paliko 
gerokai turto apie -%1(HM>. 
nas randasi pas graborių 
liam and Marshal, 7th 
Adams St., Gary, Ind.

Ku-

Ave.

Naba.šninkas pasakojo, 
turi giminių Chicagoj. Nevilki
nant atsiliepkite pas Joną Vait
kų, 1709 \V. 15th Avė., Gary,

kad

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHONG
ltPUunbing and Heating Company,

6539 Cottage Grove Avenuc 
Fairfax 4620

Sausio 
vimas. 
closures, $40 iki ’/j įmokėti — kiti 
per 12 mėnesių.
1926 — Stvle Coupe, kaip nau

jas ........................ $335.00
1926 Style Tudor sedanas $350.00 
1926 Style Fbrdor sedanas $365.00 
1925 Tudor Sedanas, važiuotas 200

' mylių ........................... $300.0(1
1925 Čoupes, daug extras $315.00 
1923 Coupes, gerame stovy j $125.00 
1923 Sedanas, puikiam stovyj $150.00 
200 Coupes, Sodan, rodsters, 

ing. Kaina nuo $50 iki 
90 dienų rašyta garantija

Chicagos Didžiausi Išimtinai 
lotų

PABSIDUODA Delicattessen krau
tuvė, pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariai. Gali išnomuoti. Geras 
stakas ir fixturiai. Nebrangiai.

Business Buyers Bureau
17 N. La Šalie SI. 

Franklin 2976

LOTAI NUO $700 ir aukščiau.
KELETĄ BIZNIAVŲ NUO

SAVYBIŲ Už NUŽEMINTĄ 
KAINĄ.

Atvažiuokite ir pamatykite 
musų BARGENUS, kurie bus 
parduoti, laike kelių dienų, to
dėl nepraleiskite šitos progos, 
kuri gal daugiau nepasitaikins.

J. SINKUS & COMPANY
809 W. 69th Street

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas ir cigarų ir cigare- 
tų storas.

Kreipkitės:

dėl

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambary* lį.'0'l

Kraujo Ligos Gali Būt
Išgydytos

c.at* tiki a*, kad jūsų sistema 
liuoba nuo litrų, kurios kenkia 
jūsų darbo ir pa.ilinkaminimo. 

kenčiate tylėdami? Klausykite 
to, peropėjimų. Sloicų. Užkietėji

mo Vidurių Keuniatixmo. '‘Neuritia” 
Galvot Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kartimo. Paralyio, “laicoinotor Ata- 
xia". Bronchito. A«tma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Paiididinimo Grudolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti-

Ateikit ir gaukit gerų ( ir teisinga 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serutn, čirpus, Bakteryn, 
Antitovin ir specialės “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro- 
psnes ir “914", jei yra reiks
ila.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki K vai. vakare. Nedėltoj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearhorn Chicago

Vilniaus Vadavimo 
K-to metinis su

sirinkimas

Išrinkta nauja valdyba

Pereito penktadienio vakare 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
turėjo Lietuvių Auditorijoj sa
vo metinį susirinkimą. Be pa
prastų komiteto narių dalyvavo 
taipgi ir atstovai įvairių orga
nizacijų.

| Ind. Tel. Gar v 1359.

IŠRENDAVOJIMUI

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Piumhing Supply Co., 
1637 West Di vision St„ 

s netoli Marshfield

Karų Pardavėjai.
MADISON-CALIFOBNIA 

FOBD EXCHANGE 
2751 W. Madison Street.

tour- 
$100.

Var-

1925
1923
1924

PARDUOSIU Bučernę ir grosernę. 
Gerus biznis. Arba mainysiu ant na
mo. 1810 S. Pioria St. Tel. Roosevelt 
4125

559 W. 13 Street.

PAS1RENDAVOJA reziden
cija vieno pagyvenimo, K knm- 
karių ii- garažas dėl vienos ma- 
šinos. Yra elektra, maudynė ir 
garo šiluma. Renda $40 į mėn.

J. K.. 548 W. 82nd St.

KBAUTUVP parandavojimui, 657 
W. 18tli St./Tel. Bockwell 2939.

JIEŠKO KAMBARIU

nebrangia 
rantuotas.

tonavimas ir pataisymas 
kaina. Visas darbas ga

jos. Lipski,
50th Avė., Cicero,1311 So

't el. Bockwell (1453
” Cicero '9773

. . L'. ...

JIESKO DARBO

III.

šios dienos geriausias 
pirkinys

— Paige.^l durų Sedanas
— Hudson Sbdan.
—Paige, 7 pasnžierių touring.

su žieminiu aptvaru.
1925 — \Vellys Knight coupe, 

dan.
1923
192 4
1924

dan.
Viršminėtų karų mekanizmas 

100% geras. Visi atnaujinti, 
turi Hurlburte garantiją, 
juos šiandie.

Hurlburt Motor Car Co 
2826 \V. Nortb Avė.
Armitage 0770.

— Chevrolet — Speedstcris 
—- Štai- Touring.
— YVIIlys Knight Coupe S

yra 
visi 

Matykit

PARDAVIMUI grųsernė ir 
bučernė. Parduosiu su namu 
arba be namo. Biznis neša di
delį pelnų priežastis pardavi
mo liga.
559 W. 37 St., arti Wallace St.
Tel. Boulevard 6654

PABSIDUODA labai puikus rezi
dencijos lotai, geroje vietoje Ca lit
inei Distrikte. Arti geros transpor- 
tacijos, mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių. Distrikte su gera atei
tim, greitam pardavimui bus geras 
pelnas pirkėjui. Box 647, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu bučer- 
nę ir grosernę. (Du bizniu). Senas 
geras biznis. Apielinkė apgyventa 
visokių tautų. Vieną iš jų parduo
siu pigiai, net ųž $500 su visais 
fikčeriais. Vienas randasi ant 6146 
\Ventworth avė., antras ant 254 \V. 
51 St. Tel. Yards 2423.

MAINYSIU ar parduosiu farmą— 
119 akerių žemės. 8 melžiamos kar
vės ir 8 priauganti gyvuliai. Visas 
stakas pilnoj tvarkoj. Andiko, Wisc.

TeL Albany 0594.

BARGENAS. Turiu parduoti grei
tu laiku vieną lotą ant, ant 63 St. ir 
California Avė. Lotas 26x126. Par
duosiu pigiai. Važiuoju j kitą miestą. 
Kreipkitės:

H. SCHETTER & CO. 
6706 So. Ashland Avė.

M R.
PETER UNTERSCHUTE 

Box 102, Melville, Can.
Rašo: “Prašau tuo jaus prisiųsti 

dar vieną skrynelę Bulgarian Herb 
Arbatą. Ji pagelbėjo atgauti mano 
sveikatą, kuomet niekas jau negelbė
ji. Dabar aš norėčiau turėti ją po 
ranka, kad gerti karštą, kuomet šal
tis užpultų. Ačiū”.

Bulgarian Herb -Ten parduodama 
visose vaistinyčiose už 35c, 75c, $1.25.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXT

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

16 dienos paminėjimu su- 
savo raportą, šiuose mė
toj i diena bus apvaikvčio- 
išvien su skaitlingomis

BRING-yOUR
New Subscri^d“

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit 

kiekvieną atneštą ar atsiųsti, j 
paštu naują skaitytoją: 1
Už metus ....... 150 kuponą,
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

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

.Buvo skaitytas laiškas nuo 
Vilniui V’aduoti Sąjungos Kau
ne. Laiške pareiškiama noras 
bendradarbiauti ir drauge dir
bti sostinės vadavimo darbą. 
Tapo prisistas nuo p. M. Bir
žiškos raštas, kuriame jis pa
tikrina gavimą $250 dol., ku
riuos Vilniaus Vadavimo Komi
tetas pasiuntė tūlą laiką atgal.

Komisija, kuri rūpinasi Va
sario 
teikė 
tuose 
jama
ir žymiomis Chicagos lietuvių 
organ rzacu jk>m is. . d ge» < (rt€:.
Ciceroj, North Sidėj, To\vn of 
Lake bus rengiamos iškilmės, 
tik gal įvairiose dienose. Kai 
kurie musų žymus artistai, mu
zikai ir dainininkai jau sutiko 
dalyvauti. Kiti bus dar pakvie
sti.

Senoji komiteto valdyba su
teikė metinę saVo veikimo pay- 
skaitą ir pareiškė, kad jos pa
reigom jau užsibaigė. Paskelbus 
rinkimus, pirmininku išrenka
mas tas pats p. S, Kodis; vice
pirmininkais • p. 1. Loaaitis, 
p. H. Kuidrota ir p. O. Ihiraš- 
kienė. Iždininku vienbalsiai iš
renkamas senasai p. K. Baro
nas. Sekretorium irgi tas pats

M. Vaidyla. Finansų rašt. p. 
A. Zolpis; iždo globėjais p. J. 
Katenas, J. Martinas ir p. Juri- 
jonas. ,

Nėra apejonės, kad ši nauja 
valdyba bus darbšti. Su Chica
gos lietuvių pritarimu ir para
ma gulima bus atlikti daug ge
rų darbų musų sostinei Vil
niui. —M.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus brangi dovana.

LSS. 4 kp. laikys mėnesini susirin
kimą Antradieny, Sausio 19 d., 1926, 
8 vai. vak. Rayniond Chapel, 816 W. 
31.H t St.----Valdyba.

UFI KALINGAS kambarys vaiki-• 
nui prie blaivos, mažos ir teisiu-: 
gos šeipiynos ir kad nors sykį i;, 
dieną valgį pagamintų. Gali būti i 
Brighlon ParK arba ir kitoj apy-l 
linkėj. Turinti praneškit laišku.

Naujienų yrius,
3210 S. Halsted St. P. B.

JAUNA inteligentinga mergina, 
kalbanti rusiškai, lenkiškai, lietu
viškai ir suprantanti šiek tiek ang
liškai ieško kokio nors darbo. 
Kreipkitės ypatiškai arba raštu: 
6637 S.. Bockvvt»ll SI. Chieugo, UI.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

SIŪLYMAI KAMBARIO
KAMBARLS rendai vienam ar 

dviem vyram, ar merginoms. Del 
dviejų ypatų butų galima ir val
gį pagaminti. Ruimas moderniškas, 
2 lubos.

4501 So. Albany Avė.

RE|KALINGA ?5 moterų su pa
tyrimu sortuoti popierą. Gera mo
kestis. Nuolatinis darbas. Sangaman 
Paper Grading Co., 1445 So. San
gaman SI.

CHEVROLET SEDAN. Vė
lyvas 1924 metų modelis. At
naujintas, tamsiai mėlyna spal
va. Geriausiame stovyje. 5 taje- 
rai, kaip nauji, bumperiai ir 
ekstras. Iš vidaus kaip naujas.

$325.00 ant išmokėjimo.
4442 W. Madison St.

Mansfield 2418

PARSIDUODA automobilių ga- 
rage biznis labai pigiai arba mai
nysiu ant grosernės, bučernės, lo
tų ar mažo- namo. Garau/.ius yra 
geroje vietoje, prie pat bulvaro ir 
pilnas karų su tul.šiams ir wreck 
karas, 
biznį, atsišaukit:

BOULEVARD GABAGE 
5546-48 Went\vortb Avė.
Phone Englewood 2000

ANT išmainymo 9 flatų muro 
namas, šildomas. Namas beveik nau
jas. Mainysiu ant geros fanuos. F. 
.1 Szemet, 3114 S. Halsted St.

Kas nori gerą automobilių MORTGECIAI-PASKOLOS

.......... ...................... ......... ..........——.......

PAJIEŠKAU senos moteries prie 
mažos šeimynos padabot mažus vai
kučius. Atsišaukite iki vėlai vakare. 
4112 So. Artesian Avė. 2-ros lubos.

PARSIDUODA Cadillac V. 61, Vie
točiau Coupe, 1925 — $1,645 ar ge
riausias pasiulijimas. Vertas $4500. 
Baloon t i ros,'žieminis ' frontas, (tra
liniai ratai. Naujai už $200 nuda
žytas ir t. t. Išvažiuoju Calilorni- 
jon.

PARSIDUODA pelningas biznis 
South Sidėj — Malt and Hops Sto
ras. Pardavimo priežastis svarbi; 
gausit bargeną.

Kreipkitės tuojaus.
6166 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė, geras iš
dirbtas biznis. Parsiduoda kartu 
Touring, karas ir 4 kambarių ra
kandai. Box 650, 1739.S. Halsted 
Street.

DIDELIS, šviesus kambarys, ap
šildomas. Vienam, elektra ir kiti 
parankumai dviem ar vienam vair 
kinui. Geistina, kad butų švarus 
žmogus. 4517 S. Bocksvell St. Te t. 
Lafayette 0541.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distanco handlinp. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3198-Blvd. 76^7 pffice

REIKIA
Patyrusių moterų prie audimo kar- 

petų arba tokių, kurios nori išmokti. 
Mokestis nuo štukų. Austi reikia ran
komis. Nuolatinis darbas.

OLSON RUG CO.
1512 W. Monroe St.

BEI KALINGA veiterkn restora
ne. 1947 S. Halsted St.

REIKALINGA mergaitė prie na
mų darbo, mažoj šeimynoj. Klausk 
2810 NVasninglpn Blvd.

Paaukausiu. Savininkas
604 % No. Austin Blvd.

Lst Apt.
Tel. Euclid 2172

RAKANDAI

EXTBA. Parsiduoda • ar išsimai
no grosernė ant loto, pirmų ar ant
rų mortgage, ar automobilių, šis 
pirkinys nebus ilgai, nes šią savai
tę turės būti parduotas. Turiu ap
leisti šį biznį ant trumpo laiko. Va
žiuoji į Floridą. Tuojau turiu par
duoti už prieinamą pasiūlymą.

1’413 So. 49 Gt., Cicero, III.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

2-ri MOBTGEČIAI. Mes speciali
zuojamas mortgečiose iki $10,006 
žema kaina. L. Blumental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate-į 
sen» Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos, 

Sostheims, 1912 So. State St.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

BEI KALINGA jauni vyrai ii’ mo
terys kotnercijlniani “telegraphy”. 
Darbas dienomis. Algos $18.0(1 iki 
$35.00 savaitėje besimokinant. Tę- 
tefonuok Monroe 4418, Manager, 
105 No. Clark St. Boom 625. Mies
to ofisas.

REIKALINGA senyva mote-( 
ris ar vyras padaboti 5 metų 
vaiką. M. Pienius, 3531 South 
Lowe Avė. Vakarais po 5 vai. 
kreipkitės.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių l’urničius, 3 šmotų tuli
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. \Vashington Rlvd. Kedzie 2794.

PARDUOSIU mano puikiau
sius 5 kambarių rakandus su 
dideliu paaukavimu. Turėsime 
skirtis. /

PABSIDUODA grosernė, cigarų 
ir kendžių krautuvė. 732 W. 19’St.

BARGENAS. Parduosiu arba 
mainysiu puikiai įrengtą buČernę 
ir grosernę, maišytų tautų apgy
vento] apielinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas ir cash. 4 pagyvenimui 
kambariai prie krautuvės. Rentos 
tik $60 į mėnesį. Yra lysas. Va
žiuoju Lietuvon. Tel. Lafayette 9630

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

REIKIA OARBININKy 4950 Monticello Avė.

PARSIDUODA Delicattessen, grof 
sernč, kendžių, tabako ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Senas biznis, 
geroj apielinkėj, arti mokyklos. Il
gas lysa.s. Pagyvenimui kambariai 
užpakaly. Geriausis pasiūlymas, pi
giai. Ateįk ]>o 5 vakare kasdien.

987 W. 59 Street.

VYRAI išmokit barberystės, už- 
dirbsit daug pinigų. Mes išmokin- 
shn jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbkit kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dcl katalogo.

MOLER BARBER uOLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

Išparduodam neatsišaukusių ir 
naujus rakandus, parlono setai, val- 

—------------------------- ------- ----- , gomo kambario setai, iniegruimio
PARDAVĖJAI, aš galiu suvarto- setai, kaurai, nauji springsai ir 

ti keletą inteligentiškų vyrų, ga- matrasai. naujos pastatomos liam- 
linčių išaiškinti mano propoziciją pos beateriai ir gasiniai pečiai. At- 
publikai. Gyvi taktai bus suteikti. ’ dara vakarais ir nedėhoj iki j>ietų. 
Jeigu esate susidomėję padaryme 
pinigų.y ateikite į Boom 1009 Con- 
way Building,

VYRŲ

REIKIA- DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

Gera Proga Uždirbti $100 arba $200 Į Savaitę
Kas turi gerą ambiciją ir nori būti turtingu, jeigu negalite visą die

ną padėti ant to gero uždarbio, tai galite vakarais darbuotis^o mes jums / 
pagelbėsime. Prašome atsišaukti pas

Jennings & Gahagan
REALTY CORPORATION

77 W. Washington St., 4th floor, Tel. Dearborn 7411
Pnklauskito Mr. Mijou arba Mr. Stanley

Douglas Storage, 4043-45 Roose
velt Boad—Lav/ndale 0351.

PABDAVIMUI rakandai: siuva
ma mašina, ice box’is, žieminis pe
čius, lova ir karpetai visiškai nau
ja 9yl2. Kam reikalinga, prašom 
atsišaukti.

5923 S. Racine Avė, 
Phone Went. 9620.

PARDAVIMUI
GKOJIKLIV PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

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

2332 W. Madison St., lst floor.

PARSIDUODA pelningas biznis ar
ba prisiimsiu j pusę su mažu kapita
lu. Turiu du bizniu. Neguliu vienus 
apsidirbti. 1063 W. Vart Buren St.

ANT pardavimo grosernė; geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių. Norin
tieji pirkti, pasinaudokite gera pro
ga. 2542 W. 47 St. .1. G.

BARGENAS. Parsiduoda bučer
nė ir grosernė, gera vieta, nėra bu- 
černių aplink per 4 blokus. 1444 
W. 741 h St. Tel. Vincennes 6751.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. 4 rui
mai gyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė.

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, ka galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON,
82 W. VVashington St.

Boom 625

VYRAI IR MOTERYS 
Kalkite geležį kol karšta. 
Sena patarlė, taigi neatidė

liok jeigu nori ką nuveikti. 
Komercinis telegrafo laukas 

kokį'yra ta vieta, kur turi kalti, o 
i smarkiai, 

kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk

. W. N. DYE, * 
159 N. State St. Boom 1114, 

Dearborn 9583

PARDAVIMUI grosernė. lai 
yra didžiausia bargenas, 1 
tik kas galės kur gauti. Biznio turėtumei suduoti 
vieta gera. Kreipkitės tuojaus.

5702 So. Racine Avė.
■ S' I"" —-t.—'■

NAMAI-2EME
SAVININKAS parduoda bargeną. ,

ant 6328-30 So. Albany Avė. Naują Blline tuojaus. 
4 unkštu po 5 kumbarius. Visi pa- Į 159 N. Štai 
rendavoti. Pa.šank Dr. Pomerance 
Prospect 8588.


