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Amerika dalyvaus nusi- 
giklavimo konferencijoj

Siuvėju unija nutarė rem
ti angliakasius

International Ladies Garmcnt 
\Vorkers daro vajų dėl $100,- 
000 streikininkams

5-ki angliakasiai užmušti 
kasyklų ekspliozijoj

Siuvėjai ruošia $100,000 vajų 
streikuojantiems angliaka- 

, siams remti

Amerika dalyvaus gin- 5 angliakasiai žuvo kasy
kly konferencijoj kly ekspliozijoj

Senatas patvirtino paskyrimą Nelaimės metu kasyklose
$50,000 Jungtinių Valstijų
delegacijos išlaidoms

i per 1,100 darbininkų; 
sunkiai sužeisti

dirbo
trys

NEW YORKAS, sausio 29.— 
Siuvėjų organizacijos Interna
tional Ladies Garment VVorkers 
generalė vykdomoji taryba nu
tarė tuojau praduti kampani
ją surinkti 1(M) tūkstančių do
lerių streikuojantiems kieto
sios anglies kasyklų darbinin
kams remti.

Debsas veikia

CHICAGO, sausio 29. Žy
miausias Amerikos darbininkų 
reikalų gynėjds, socialistų par
tijos pirmininkas, Eugene V. 
Debs, pateikė nacionaliam par
tijos vykdomajam 
sumanymą, kad 
rytų žingsnių 
kietosios anglies 
ninku reikalams 
jau stengts dėl 
nalizavimo.

Debsas pareiškia, kad per 
didįjį karą angliakasiai buvo 
raginte raginami juo daugiau 
anglių prikasti, už ką jiems ža- 

’dėla, kad ateity jų reikalai bu
sią stropiai ginami. Bet ažuot 
apsaugos, angliakasiai dabar 
susilaukė dar didesnio išnaudo
jimo.

•komitetui 
pastarasis da- 
streikuoj ančių 
kasyklų darbi- 
ginti, o taip- 
kasyklų nacio-

VVASHINGTONAS, sausio 
29. - Jungtinių Valstijų daly
vavimas preleminarėj nusigink
lavimo konferencijoj Genevoj 
tapo galutinai kongreso nusprę
stas. Pritardamas dalyvauti, 
senatas šiandie patvirtino at-‘ 
stovų buto rezoliuciją* paskirti ' 
50,000 dolerių Amerikos dele
gacijos išlaidoms padengti.

WEST FRANKFORT, 
sausio 29. — Penki darbininkai 
buvo užmušti, trys kiti sužeisti, 
įvykus šiandie vietos New 
Oriental kasyklose gazų eks-1 
pliozijai.

Užmušti yra: Jerry Roach iš 
West Frankforto; Arie Sanders 
iš Bentono; Elijah Hindman iš 
Bentono; Floyd Kems iš Ben- 

jtono, ir Ed Cobert iš West 
Frankforto. Kūnai visų jų bu-

&

Į Pacific and Atlantic Photo]
VV. A. Douglas, kuri savo nepaprastu kostiumu sukėlė daug 

kalbų Baltimores (Md.) Vsosaidėj”.

Ievos ir Žalčio byla
Olanduose reformatų bažnyčios 

sinodas teisia kunigą, kalti
namą dėl erezijos

KnnffrpęmaiHU mirtipę 'vo ,ai,) apdegę* kad tik !Wal 
RUIIgIBOllldlIddj IIIIIIIDD numerius juos buvo galima pa-

bausmę laiko šventa |!X,0I1,„

Kasykly streiko taikos 
derybos nesiseka

Italijos studentu demon 
stracija Romoj

Sovietai laimėjo Leningra 
do darbininkus

sausio
Blanton
pasakė

kaip .1,100 dai-dirbo daugiau
bininkų, bet išskiriant minėtus 
žuvusius visi kiti išliko nekliu
dyti.

Ek>pliozija Coloradoj
TRINIDAD, Colp., sausio 29. 

Bear Canon Coal kompani-
No. 3< netoli 

Colo., šiandie atsiti-

VVASHINGTONAS, 
29. — Kongresmanas 
(dem., Texas) šiandie 
karštą kalbą atstovų bute, gin
damas mirties bausmės įstaigą. 
Jis protestavo, kam atstovų 
buto komisija nori ateinančią' 
savaitę leisti žinomiems advo- ;os kasyklose 
katams ir įnirtiems bausmės Rerwind, 
priešiniknams, Clarence Dar-:k() gazų sprogimas, kurio vie* 
rowui ir Dudley Field Malone,’nas darbininkas buvo užmuš- 
kalbėti komisijos posėdy mir- tas< 0 penki kitj pavojingai Bū
ties bausmės panaikinimo su- 'žeisti. Kasyklų daly, kur įvy- 
manymu. Tai, pasak kongres- k(> ekspliozija dirbo t ride
nta no Blantono, “pragaištinga šimt penki angliakasiai. ę 
propaganda kongreso lėšomis.“ . .

Konferencijoj tarp angliakasių 
ir kasyklų savininkų kilo aš
trių susikirtimų

Protestuoja dėl vokiečių agita
cijos prieš fašistų darbuotę 
pietų Tiroliu j

Po stiprios maskviečių kampa
nijos leningradiečiai “atvir
to” nuosaikiajai sovietų po
litikai

sau-

Keli

trįsde-

PH1LADELPHIA, Pa., 
šio 29. — Atnaujintos anglia
kasių su kietosios anglies kasy
klų savininkais derybos de) 
streiko baigimo nekaip sekasi, 
ir vakar jos bemaž nenutruko 
vėl, kilus aštriems ginčams ar- 
bitracijos klausimu.

Arbitruoti algų klausimą an
gliakasių atstovai nesutinka, 
bet to būtinai nori kasyklų sa
vininkai.

Po ilgų ginčų, kaį angliaka
sių atstovai griežtai paklauso, 
ar vienintėlį taikymus būdą ka- 

: ar-

ROMA, sausio 29.
šimtai Romos universiteto stu
dentų šiandie •, suruošė demon
straciją ties Vokietijos amba
sada, protestuodami dėl nepa
lankios italams agitacijos Vo
kietijoj, kilusios dėl italų fašis
tų pradėtų smurto: žygių prieš 
vokiečius pietų Tiroliuje. Am
basadą sergėjo policija.

Panašios studentų demon
stracijos prieš Vokietiją įvyko 
taipjau

KIEK

RYGA, Latvija, sausio 29.— 
Maskvos komisarai, kurie vedė 
Leningrade stiprią kampaniją 
prieš Zinovjevo vadovaujamus 
“eretikus”, dabar sugrįžo j 
Maskva. Komisaras Petrovs- 
ky, komunistų partijos centra- 
linio vykdomojo komiteto na
rys, praneša, kad leningradiškė 
opozicija tapus pilnai 
ta”.

atvers-

Katariijoj ir Neapoly.

TURI GYVENTOJŲ
ITALIJA

Prieš armijos oficierus 
kaipo mokytojus

VlVIUHVVlį VU1I1J UlVFkl MUUl'

! Kelno sritis busianti eva- . savininki‘i mato lik 
ibitracijoj, ir pastarieji atsake, kuolą sausio 31 / Ikad taip, angliakasių atstovai

PARYŽIUS, sausio 28.
VVASHINGTONAS, sausio 28. Aliantų ambasadorių

— Kongresmanas VVelsh (rep., šiandie pranešė Vokietijai, kad 
Pa.) Įnešė bilių užginti armijos .Kelno srities evakuavimas bu- 
oficierams būti kareivybės mo- s*i«us Pabaigtas sausio 31 vidur- 
kytojais nekariškose mokyklo- liakU- 
se, kuriose įvesta priverstinas 
kareiviavimo mokymas.

pareiškė, kad tokių atveju vil
ties susitaikyti nėra, nes ka- 

1 sykių darbininkai jokiu budu 
taiybajnesutiks su arbitracija.

suskaitymas, 
nie
kad 
gy
mi-

parodo,

AMSTERDAMAS, Olandija, 
sausio 29. “Ar tiki, kad Bib
lijos pirmos knygos trečiajame 
perskyrime minimas žaltys bu
vo tikras žaltys; kad tas žaltys 
tikrai kalbino Ievą; ir kad Ie
va, nuskynus nuo pažinimo 
gero ir blogo medžio užgintą 
vaisių pirma pati ragavo, o paš
ilui davė Adomui?“

Tai yra vyriausias klausimas 
sensacingoj byloj dėl “erezi
jos”, kuri dabar prasidėjo fie- 
didcliame rytų Olandijos mies
tely Assene.

Bylą tardo Olandų Reforma
torių bažnyčioj visuotinas si
nodas, o kaltinamas dėl erezi
jos yra vienas Amsterdamo 
kunigas, vaVdu Geelkerken.

Kunigo Geelkerkeno erezija 
yra ta, kad praeitais metais jis 
viešai pareiškė, jogei Genesis 
(pasaulio ir žmogaus sutvėri
mas, kaip tatai pasakojama 
pirmoj Senojo Testamento 
knygoj) esą labai sunku išaiš
kinti, kadangi esama daug prie
štaravimų ir skirtingų aiškini
mų.

Vakar bažnytininkų susirin
kime, einant begalo aitriems 
ginčams, susirinkimo pirminin
kas, kunigas De Moor, taip įsi
karščiavo, kad gavo apopleksi
ją ir mirė.

Francija mažina armijos 
divizijų skaičių

PARYŽIUS, Fiancija. sau
sio 29. Karo ministeriš Pain- 
leve pristatė parlamentui pro
jektą Franci jos armijai reorga
nizuoti, sumažinant jos divizi
jų skaičių iš dabar esamų tris
dešimt dviejų į dvidešimt divi
zijų.

Be to projektuojama vyrų 
kareiviavimo laikas sutrumpin
ti iš pusantrų metų Į lygiai 
vienus metus.

Geležinkeliečiai reikalau
ja daugiau algos

Traukinių tarnautojai ir kon
duktoriai nori, kad butų at* 
steigta 1920 metų algų nor
ma.

NEW YORKAS, sausio 29.— 
Geležinkeliečių unijos nutarė 
reikalauti iš geležinkelių kom
panijų daugiau algos. Unijos 
reikalauja, kad butų atsteigta 
ta algų norma, kuri buvo ge
ležinkelių komisijos (Railvvay 
Labor Board) nustatyta 1920 
metais.

Brotherhood of Railway 
Trainmen ir Order of Railvvay 
Canductors centrai išsiuntinėjo 
visiems savo skyriams instruk
cijas įteikti samdytojams algų 
reikalavimus ateinantį pirma
dienį, vasario 1, ir prašyti, kad 
atsakymas butų duotas iki kovo 
2 dienos.

Unijos reikalauja kad kon
duktoriams, kurie dabar gauna 
apie $6.60 dienai arba $200 
per mėnesį, butų mokama $7.75 
dienai arba $232.50 per mėne
sį. Konduktorių padėjėjai ir 
bilietų kolektoriai, gauną da
bar nuo $5.40 iki $5.60 dienai, 
turėtų gauti $6.84 dienai arba 
$205 per mėnesį.

Atatinkamai didesnių algų 
reikalaujama ir visiems kitiems 
geležinkelių ir traukuių darbi
ninkams.
Geležinkelių kompanijos 1925 
metais turėjo $1.130,000.000 

pelno.
Praeitais 1925 metais gele

žinkelių kompanijoj Jungtinėse 
Valstijose turėjo milžiniškų pel
nų. Jų pačių pranešimais, ben
dras visų tų kompanijų pelnas 
siekė $1,130,000,000 vieną 
bilioną ir 130 milionų dolerių.

Chamberlainas iš
vyko i Paryžiij

RAPALLO, Italija. sausio 
27. — Viešėjęs čia Britų užsie
nių ministeris Chamberlainas 
grįžta Londonan. Pakeliui su
stos Paryžiuj konferencijai su 
Francijos premjeru ir užsienių 
ministeriu Briandu.

Rašydamas Maskvos 
Petrovskis sako, kad 
jų savaičių intensingos piakal- 
bų kampanijos šimtuose masi
nių darbininkų mitingų Lenin
grado fabrikuose, visur darbi
ninkai priėmę rezoliucijas, ku
riomis jie reiškią . pritarimo 
tai nuosaikiajai politikai, kuri 
buvo pastarojo komunistų par
tijos suvažiavimo Maskvoj nu
statyta. »

Zinovjevo likimas nulemtas
Kampanijos pasisekimas rei

škia, kad Leningrado‘apskrities 
diktatorius ir kominterno pir
mininkas, Grigory Zinovjevas, 
savo bylą visai pralaimėjo. 
Šiandie Zinovjevas atsidūrė to
lygioj padėty, kokioj prieš me
tus laiko buvo atsidūręs Troc
kis. Zinovjevui užginta dagi 
rašyti straipsniai sovietų spau
doj.
Bucharinas vietoj Zinovjevo

. I
Sovietui spaudoj ,jixu minima

Bucharinas, kaipo kandidatas 
Zinovjevo vietai užimti. Jeigu 
iš tiesų" Bucharinas buk pasta
tytas vadovauti komunistų in
ternacionalui, tai pastarasis be- 
vaidins menką vaidmenį sovie
tų užsienio politikoj.

Rusijos komunistų diktato
riai galutinai išsižadėjo Tmenino 
nusistatymo remti komunistų 
internacionalo projektus 'sukel
ti, kad ir kažin kokia kaina, re
voliuciją visame pasauly. Da
bar jie stengias kiėk galint 
švelninti savo politiką, kad tuo 
bildu .pritraukus Rusijon užsie
nių

Pravdoj 
po dvie- Per vienus metus pa

gimdė 5 vaikus
V1BG1NIA, III., sausio 29. — 

Chandlervillės miestely viena 
moteriškė, I/eslie Hobbsienė, 
per vienus metus pagimdė pen
ketą vaikų. 1925 metų sausio 
30 dieną ji pagimdė trejukus. 
o vakar vėl pagimdė dvynukus. 
Motina v ra dar tik 30 meK; 
amžiaus, ir be šių penkių tm • 
dar kitus keturis wiikus.

Mussolini pasiryžęs iš
naikinti Maffiją

PALERMO, Sicilija, sausio 
29. Premjeras Mussolini į- 
sakė Sicilijos policijos viršinin
kui Mori pavartoti visų prie
monių, kad išvalius Siciliją nuo 
“juodrankių” organizacijos, 
Maffija vadinamos.

ROMA, sausio 27. — Pasta
rasis gyventojų < 
pabaigtas praeito gruodžio 
nėšio 31 dieną,
Italija turi viso 12,115,606 
ventojus. Tai yra trimis 
lionais daugiau, ne kad ji turė
jo 1921 metais.

59,736,700 Japonijoj
TOKIO, Japonija, sausio 27. 

— Praeitą lapkritį pabaigtu 
gyventojų surašymu, Japonija 
turi 59,736,700 gyventojų, ne
skaitant Korėjos, kur gyven
tojų skaičius siekia apie 18,- 
00’0, H *:

Įsikarščiavusius abiejų pusių 
konferencijos dalyvius bendras 
konferencijos pirmininkas 
Maikle šiaip taip nuramino. 
Posėdis pabaigta, nutarus kaip 
šiandie po pietų vėl susirinkti.Radio nedave miegot, 

apleido šeimyną
sausio 

areštavo
TAYLORVILLE, III

28.—Vakar policija 
čia vieną darbininką, E. Bens- 
ky, kaltinamą dėl apleidimo 
pačios ir vaikų.

Pristatytas teismui
Naujienos, pagelbės jums, j teisinos, kticl į į išvijęs

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

AR NORI Kį PARDUOTI, i J 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Senatas priėmė mokesniu 
sumažinimo biliu

VVASHINGTONAS, sausio
29. — Semitas šiandie be deba- 
jtų pri6nie pirmuoju skaitymu

4 Tas prakeiktas 
žvykčiojo staugė visą sekma 
dienio naktį”, skundės jis tei
sėjui. “Aš kenčiau, kiek galėda
mas, bet pagaliau kantrybė 
truko. Atsikėliau ir durniau lau
kan. A^- darbininkas. Tamsta 
gali suprast, kad man reikia pa
silsiu.”

Teisėjas bylą atidėjo ateinan
čiam antradieniu.

Bensley 
iš namų,

1
padaras bilių, kuriuo sumažinama nor-

TOKIO, Japonija, sausio 29. 
— Laikinu premjeru paskirta 
Reižiro Vakatsuki, kurs turės 
sudaryti naują Japonijos mL 
nisterių kabinetą, vietoj 
navusio mirus premjerui

rezig^- 
Kato.

malių pajamų (income tax) 
mokesniai.

Suėmė šmugelninką su 
$150,000 deimantu

mattoon, 
Vakar gaisras 
miestely didelį

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

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuvianis.

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

28. - 
Loxa 

elevatorių, 
dolerių 

taipjau Rig

Iii.,- sausio 
sunaikino

H.uOOpadarydamas 
nuostolių. Sudegė t; 
Four gelžkelio stotis

Clųcagai ir apieiinkei oficia- 
lis oro spėji kas šiai dienai spė
ja:

Nenusistojęs oras; nedidelė

BURLINGTON, Vt., sausio 
29. — Detektivai suėmė St. Al
banai' vienį newyorkietį, Lieb 
Rittermaną,* muitinės valdinin
kams žinomą kaipo paskilbusj temperatūros atmaina; pusėti-
tarptautinį šmugelninką. Pas nas, didžiumoj pietų vėjas, 
suimtąjį rado slapta jo parga-l Vakar temperatūra siekė mi- 
bentų netašytų deimantų, ku- nimum 0°, maksimam 36° F. 
rių vertė siekianti nuo 150 iki 
200 tūkstančių dolerių.

šiandie saulė teka 7:06, 
I džiasi 5:01 valandą.

lei-
kapitalą.
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Kauno Naujienos''vėlJUBILIEJINES SUKAKTUVES

Groiikliu Pianu

Stebėti Proga!

Tel. Armitage 2822

LINKSMAS BALIUS

Ant Lengvų Išmokėjimų

TW0 IARGESto*“

PIANŲ KRAUTUVĖS

RENGIA LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA APSVILTA

Nedėlioję, Sausio 31 dieną, 1926
Data: Sausis 30, 1926

xxxxxxxxxxxxxx

Kuponai be datų nepri- 
ut priduodama var

DR./ W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusių 
Kimball Grojikliy Pianų, Kaina 

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

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

Mrs. Winslow’» 
Syrup

gumų iš priežasties dantų 
geresnio 
Kūdikių

Durys atsidarys 6 valandą vakare
Šiame baliuje bus duodamos puikios dovanos verčios $200.
Pirmai grupei dovana — $25,
Ir bus duota kitų gerų daiktų.

4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halsted St.
Kamp. Richmond St Prie 19th Place

JUOZO ŽURONO MOKINIŲ KETVIRTAS
KONCERTAS

Šis $550.00 naujo gvarantuoto grojiklio piano 
įrengimas susidedantis: naujas grojiklis pianas 
augštos rųšies su vėliausios mados pagerini
mais pasirinkimas Riešuto, Aržuolo arba Rau- 
dorimedžio medžio, dailiai nubaigtas ir tvirtai 
subudavotas. Sykiu duodame liampą, arba ro
lėms s šėpelę, suolelį ir 25 rolius.
Viskas tik už / /(S

Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir Tvirčiausios 
Finansinės įstaigos Suvienytose Valstijose 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO
AUGI JOS No. 1

Kapitalas $5,000,000.00
Uždėta Kovo 1897? Jkorporuota Kovo 1901

99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova
nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigos.

Akcijos kainuoja 1214c

Pradžia 7:30 valandą vakare
Dovanos grupėms pinigais — 1 grupė $50; 2

O mažesnėms grupėms ir pavieniams bus išdalinta pinigais ir dovanomis $750.
Širdingai kviečiame visus atsilankyti į šį balių. GOLDEN STAR KLUBAS

Nedėlioj, Sausio (Jau.) 31 d., 1926
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS 

SVETAINĖJE
3501 South’Union Avenue 

Prasidės 7:00 valandą vakare 
Muzika p. BARTKAUS

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į 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 k:“ 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi 
das pavardė ir adresas skaitytojo. 4

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

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

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

EPAI D TO
PING CORPORATION

“Naujienoms” esu rašęs, kad 
pradžioje lapkričio mėnesio pra
ėjusių 1925 m. Kaune pradėjo 
eiti naujas bepartinis dienraštis 
“Kauno Naujienos”, kuris neiš
gyvenęs nei menesio laiko, nuo 
20-jo numerio paliovė ėjęs. Ta
riamasis dienraštis 5 d. sausio 
mėnesio vėl pradėjo eiti ir nau
jai išėjusiam savo pirmame Nr., 
pasisako kas leidžia “Kauno 
Naujienas”. Iš įdėtojo praneši
mo pasirodo, kad naująjį dien- 
raštėlį yra įsteigęs rašytojų- 
žurnalistų būrelis ir tie prieš 
Naujus Metus išėjusieji keli 
laikraščio numeriai buvęs tik 
bandymas ir priruošimas dien
raščiui kelio. Gi padarius pra
džią, sekruingesniam sumanymo 
įvykinimiri susitvėrusi “Kauno 
Naujienoms” leisti bendrovė. \

Bendrovės steigėjais esą pasi
rašę: žymiausis knygų leidimo 
organizatorius Jonas Rinkevi
čius, žurnalistas M. Bagdonas, 
poetas F. Kirša, žurnalistas J. 
Petrėnas, spaustuvninkas J. 
Puodžiūnas. Bendrovės narių 
tarpe esą Kauno profesorių, 
laisvų, profesijų asmenų, įvai
rių partijų žmonių (išskyrus

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM

CICERO, ILLINOIS
Biblijos Studentų Konven

cija Vienos Dienos

Ned., Sausio 31 d., 1926
LIETUVIŲ LlUOSYBĖS 

SVETAINĖJ
Pradžia lygiai nuo 10 valandos iš 

ryto ir trauksis iki 5 vai. po pietų. 
Iš viso bus 3 išguldymai labai įdo
mus kiekvienam. Kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti, Įžanga liuosa; 
nėra kolektų.

Rengia ir kniečia T. iB. S. S.

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffl

$1000 DOVANOMIS MASKARADINIS BALIUS $1000 DOVANOMIS
RENGIA GOLDEN STAR LIETUVIŲ PASILINKSMINIMO IR PAŠELPOS KLIUDĄS

Nedėlioj, Sausio-January 31,1926
CHARLES STRUMIL SVETAINĖJ '

158 East 107th Street, Kampas Indiana Avenue
Įžanga su maskom 75c; be maskų 50c 

$15 ir| — $10.

jaunas dienraštis “Kauno Nau- 
Lietuvos darbininkas

xxxxxxxxxxxxxxįtxx]mzxxxxxxxxxxxxxxzYxxxxxxxxxxxx

įvyks Nedėlioj, Sausio 31 d., 1926
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Pradžia 2:30 po pietų
Programą išpildys mokiniai. Dalį programą išpildys pats Dai 

nininkas, Juozas Žuronas su gražioms dainoms. Daugiausiai A. Va 
nagaiČio kompozicijos.

Akompanuos Elena Pečiukaitė
Įžanga 50 centų

DIDELIS IR PUIKUS BALIUS
Su Dovanomis |

DOVANOS: 1 Perki doleriai auksu. 2 Užtiesalas dėl kamodės 
vertės $3.0U. 3 Skrynelė saldainių veitčs $2.00.

— Rengia — 
Draugystė Ražancavos Panų ir Motery

Nedėlioj, Sausiu-.lan. 31 d., 1926 
ŠV. JURGIO PARAP. SVET. t 

32nd Plaee ir Aubąrn Avenue
Pradžia 6:30 valandą vakare • Įžanga 50c ypatai

šiame vakare bus duodama dovanos narėms draugystės, kurios 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kviečia visus j šj linksmą balių.

KOMITETAS

Del skilvio ir vidurių nesma 

augimo, nieko nėra 
kaip šis ąaugua 
Lasativc.

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

9 . Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit iri 

kiekvieną atneštą ar atsiųsU 
paštu naują skaitytoją:
Už metus .  150 kuponų 
Už pusę metų 75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

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

Dr. Sinion 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 

Priėmifno valandos:
Nuo 9 ryto iki 12 

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

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

BETTERHOME

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

Daugelį išgydomo vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
Išegzaniinavimas ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St. 
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėldieniaiš—nuo 9 iki 12 ryte.

Sidabrinis Balius
Rengia Draugystė Atgimtiem Lietuvių 

Tu u tos Vyrų ir Moterų
Lietuvių Tautos Parapijos

Svetainėj,
' 3501 So. Union Avė.

Subatoj, Sausio 30, 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare. ’

Įžanga 35c.
Muzika Bartkaus.

Bus priimami nauji nariai nuo 17
iki 40 metų. Įstojimas tiktai $1.00.

Visus kviečia atsilankyti
RENGĖJAI.

CO« porat‘on
-PRE5ENT F°R 

UNITED PROFIT-s)^U\rS^.

Proga!
ATEIKIT, MATYKIT IR PASIRINKIT 

ŠIANDIEN!

Muzika F. JERECK

William B. Jučus, Restaurants 1 Bok Cigarą.
A Ouint E. Company Jewelry, o S. VVabash Av.
A. P. Man Gold Jevveler, 159 N. State St.
Central Furniturc & Carpet Co., 1462 2kjdwaukee Av.

IBIBB|BBBBBBIBBBBBB 

i Reumatizmas saitsgėlė 
H Nesikankykite savęs skaus- 
gg mals, Reumatizmu, Sausgėle, 
g Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu H — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
B dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
B stis lengvai prašalina viršmi- 
B nėtas ligas; mums šiandie dau- 
B gybė žmonių siunčia padėka- 
B vonos pasveikę. Kaina 50c. per
■ paštą 55c. ar dvi už $1.05.
■ Knygri: “ŠALTINIS' SVEI- ' 

KATOS”, augalais dydyties, ,
• kaina 50 centų.

: JDSTIN KULIS ;
3259 South Halsted Street, 

B < HICAGO, TLL.

Išpardavimas
Už Pigesnę Kainą Negu Jie Kaštuoja 

Padaryti

A- p.ANyįįĮĮĮĮ!^!

NAUJIENOS,, Chicago, III. ' » Šeštadienis, Sausis 30, 1926
——  ~ - _____________ _ . ... • i i. i i ■ ■ n ■ i i i • ~i - _

yra pasirašęs ir po pirmaisiais dabar iš numirusių, prisikėlusis —
dienraščio numeriais.

Matysime, kaip ilgai gyvuos j ienos

Lietuvių Autitorijoj
3135 So. Halsted St.

BEMORAIDAI
(pilės)

XXXXXXXXJ

Klausyk ir Tėmyk 
0 Putam

Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais. Šventadieniais pagal sutarimo.

šaukite Canal 6982 -

$450 GOVANŲ $450

MASKARADŲ BALIUS
Rengia

LIETUVIŲ MORNING STAR PAŠELPOS IR PLEASURE KL.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2244 WEST 23rd PLACE

Pradžią 7:30 valandą vakare. ' 1 7 , Įžanga 75c. su rubli pasidėjimu

partines / davatkas), kunigų,! 
gimnazijų ir liaudies mokytojų/ 
valsčių raštvedžių, valdininkų 
ir įvairių verslų piliečių. Dien
raščio dalininko pajus 25 litai, 
atsakomuoju redaktorium pasi
rašo tas patsai A. Dilys, kuris

PRAKALBOS
Temoje:

SAUGOKITĖS NUO 
NETIKRŲ PRA

NAŠŲ!

Panudėly, tariu 1,1928 
LIETUVIŲ

LlUOSYBĖS SVET., 
CICERO, ILK

Pradžių lygiai nuo 7:45 vai. vakare 
Kviečiam vihuh įdomaujančius tais 

dalykais.
Įžanga liuosa, nėra kolektų

T. B. S. S.

1-- ■ . ...... L---.....
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Dainuok!

FIlOSOFIIAg S

Chicagos komunistų 
tenorui Pauliui)

Dainuok, dainuok, Pauliukai, 
Sustingę tavo kauliukai;
Ir toks halsas turėt ne baikos. 
Nes eina, kaip iš gaso paipos.

Ant steičiaus stovi, kaip 
biustas.

Tik galvelė kartais kruta, kaip 
vėjo pučiamas kopūstas.

Skystimėlis tau balsą nustato, 
O komisarai tau ploja, kai 

ant steičiaus pamato. 
Laimingas esi, Pauliukai, 
Lai braška tavo kauliukai;
Lai Maskvos davatkos tau ploja, 
O visus kitus, kaip šunes aploja.

, —Pudapėdis.

geri darbai pagamina diplomus, 
kad už didelius darbus duoda
ma diplomai. Nežinau. O tų 
diplomų, iš vienos pusės, vėl 
esama visokių: didelių 
baltų, margų ir kt.

Aš pats turiu tuziną 
diplomų, bet iš manęs

padaryti nė poeto, nė 
nė literato, nė geni- 
Pakabinau savo diplo- 
sienos, o pats dirbu

mažu,

visokių 
niekas

jos valstybės protai dirba dienų 
ir naktį, kad pagerinus gyvulių 
veislę.

Bet žmonių veislės pagerini
mu toje valstybėje niekas ne
sirūpina... Laisvos Lietuvos pi
liečiai veisiasi be jokios tvar
kos. Veisiama silpni piliečiai 
kimu ir protu...

Svieikiems piliečiams pra
skusta galvos, užmauta juodi 
ilgi rūbai, sveikos sesutės lie
tuvaitės uždaryta kliošloriuose. 
Šitie piliečiai ir pilietės, rodos, 
galėtų susilaukti gerų vaikų, 
bet kur čia tau apie tokius da
lykus pasakosi nenoriu išsi
plepėti ko nereikia.

Gaila Lietuvos piliečių, bet 
gyvuliams (ai reikia užvydėti. 
Laimingi Lietuvos gyvuliai, ypa
tingai karvės, kumelės, kiaulės, 
avvs ir kiti.- Briediškis.

I Seimą

Klerikalas ant davatkos
Joja Seiman, kad net kratos. 
Jei davatka bėgt sustoja. 
Inoj ražančium pažaboja.

Ir vėl tekia, kaip padūkęs 
Jo kalnierius apsisukęs. 
Seime sėdi, braška soulai 
Tarsi priešus muša kuolais.

O jei vieni neįveikia 
Tai miliciją šaukt reikia. 
Nevalia tam išsižioti. 
Kurs nemoka krikščioniškai 

čia kokainas, sacharinas, 
Klerikalas rankas trinas. 
Kad tik vežant nepakiiulų, 
l ai kiek pinigų butų.

Aukso ir sidabro dėžės. 
Tai Petrulio gero dėdės. 
Kurs Šveicarijon išdūmė,

lot.

stūmė, 
ustapėdis.

Pranešimai
Padaužų grandioziško tr 

gaidiško vakaro, kitais 
džiais tariant, milžiniško 
karo rengimo subkomisija turi 
garbės apznaiminti, perpendi- 
kuliariškai tariant, audencijai 
ir publikai, jog musų draugiš
kas vakarėlis tapo atidėtas iš 
nedėlios į panedėlio vakarą. O 
priežastys to atidėjimo yra ot 
kokios: šią nedėlią įvyko nepa
prastai daug vakarų; būtent, 
ketverge—kiauliukių kliubo va
karas; penktadieny Birutės 
koncertas; subatoj- brolių Vai
dyty; sekmadieny — Laisvų 
Kranklių vortinkliai. Antra, ir 
svarbiausia puriežastis yra ta, 
kad įvyksta Padaužų Auksinis 
jubiliejus pirmadienio vakare.

perdaug nu- 
per du vaka- 
atidėjome su-

fri- 
žo- 
va-

Tad nenorėdami 
varginti publikų 
ru, savo vakarėlį 
kaktuvių dienai.

Tie, kurie tikietus jau nusi- 
•pirkote, tai nenumeskite, nes 
su tais pačiais tiksėtais, primo
kėdami 50c. galėsite dalyvauti 
jubiliejiniame vakare.
—Vakarų Reng. Subkomisija.

Padaužų švietimo Komisijai 
teko patirti, kad Chicagon at
vyko inteligentė panelė, kuri 
yra gerai apsipažinusi su lietu
vių kalba. Ji žada organizuoti 
negramatnų lietuvių grupes ir 
nu kinti jas lietuvių kalbos bei 
rašybos.’ Mes norėtume pri
minti minimai panelei, kad Chi
cago j gyvuoja grupė, kurių pir
miausia reikėtų nors kiek pra
mok inti lietuvių gramatikos. O 
ta aukščiau minėta grupė yra 
“Inteligentų Būrelis”.

—P. S. Komisija.

Diplomai
Musų visų aukštai gerbiamas 

kompozitorius P. pranešė lietu
viams linksm’ą naujienų, ot ko
ki ta naujiena: be diplomų žmo
gus nė imbandyk nieką kurti 
nė literatūroje, nė poezijoje, 
nė muzikoje, nė kitur.

Tie diplomai, arba tos diplo 
mos— nežinau kaip teisingiau 
vadinti. Vanagaitis sako, kad

muziko, 
jaus... 
mus ant 
kas diena tą patį paprastą dar
bą, ir niekas manęs už tuos 
diplomus nevadina dideliu žino- 
gum.

Reiškia, aš nežinau ar diplo
mai kalti ar aš kaltas, ar-gal 
būt mes visi. O jus ir neklaus
kite, nes aš vistiek nesakysiu: 
m žinau. Nežinau kiek diplomų 
Vanagaitis turi, nė kiek jo kri
tikas turi, nė kiek jiedu abu 
kartu, liet man norisi išgirsti 
gerą muziką, o diplomų pažiu- 
lėti aš nemėgstu..: Antanas.

Baisiai vožnas klausi
mas PadaužŲ Dvasiš

kam Vadovui

Dalykas šit koks: aš esu la
bai viežlyba moteris, puikia 
ifrodau ir turiu viską,—ką tik 
noteris privalo turėti. Dabar- 
ics, prie manęs prisitaisė du 
cavalieriai: vienas bolševikas, 
mira menševikas; abudu pra
žulni vyrai; žymus veikėjai ii 
įasiturintys. Vienas jų, t. y. 
jolševikas. turi didelį automo
bilių ir turi dideles plantacijas 
iovietų rojuj; viešame gi vei
kme yra pasižymėjęs kaipo io* 
sėjas, gabus režisieria ir dar ga- 
esnis vaikų auklėtojas.

O antras, t. y. menševikaš, 
,ra beveik plikas (atsiprašau, 
aesupraskit klaidingai, — tai 
iėra biednas, tiktai mažai plau

kų ant galvos turi). Jis taip-gi 
tiri daug krutamojo arba, ki-j 
aip sakant, kilnojamo turto ir 

dar kažin ko. Ir taipgi jis yra 
didelis veikėjas, dailės mylėto-

.liniukas ir dar gabesnis chor- 
vedis. Ypatingai jojo gabumai 
pasireiškia tame, kad jis gali 
nokinti chorą be jokio muzika- 
io instrmento, vien-tik su pai

ka. žodžiu sakant, vyras gar
bės pilnas.

Taigi dabar priešaky stovi 
Jubeltavas klausimas: kur;' iš 
jųdviejų aš turiu pasirinkti? Ir, 
kaip juodu sutaikinti, kad dėl 
manęs jiedu nekariautų tarp 
savęs? Pirmoji dalis šito klau
simo 
na n 
butų

nėra taip baisiai kebli, ir 
rodos, kad laikui bėgant, 
galima išspręsti; bet ant- 

klaušimo dalis yra baisiai 
kebli ir aš nežinau ką reikės 
daryti. Mano biedna galva ne
išneša. Aš buvau pasiūlius 
pavesti šitų dalyką išrišti tre
ciųjų teismui, kuris turėjo būt 
sudarytas iš jųdviejų plius ma
nęs. Bet niekas iš to neišėjo: 
dviem balsais prieš vieną su
manymas tapo atmestas. Tai 
reiškia, vadinas, dabar nebeži
nau ką bedaryt. Todel-gi klau
siu Tamstos, maloningas ponas 
Dvasios Vade, rodos, ką reik 
daryt? Tai vienatinė mano vil
tis.—Susirupinus Moteris.

Laimingi musų gyvuliai

Po ilgų ir sunkių verguvės 
pasiskel- 
Susikurė

laikų atgijo Lietuva, 
bė neprigulminga. 
valstija, armija, seimas ir kiti 
respublikoje . užeinami 
Tai visiems žinomas

daiktai. 
faktas.

geriau- 
gerbuviu 
gyvuliai.

Šokiai
Aną deną turėjau nepapras

tos progos būt šokiuose ku
riuos malonėje parengti 
Women’s Aliance of America 
200 aštuntas frenčius. Gal bu
liau ir neturėjęs tos progos ten 
būti, jei ne viena to buenčiaus 
geraširdžių leidžiu, kuri pane- 
valia įbruko man tikietą ir ma- 
oniai pareikalavo čielo dolerio 
Dolerį užsimokėjęs turėjau 
garbės nueiti į minimus šokius.

Salė didelė, ruiminga, plati, 
(erdvi, na, vienu žodžiu tinka ne 
I tik khimpakojui šokti o ir jaz- 
| !ui bei charlestonui, ar kaip ten 
I jį vadina. Yra ir sėdynių, 

ninkštų sėdynių. Kurie nenori 
[ tekti, ar nemoka, arba kurie ne

turi su kuo, arba kurios lošia 
‘Wall flower” rolę, gali atsi

sėsti.
Buvo ir orkestras. Bet iš

gelbėk nuo jo Viešpatie. Jis ge
riau tiktų, kaip vienas mano kai
mynas pareiškė, laidotuvių mar
šams, negu šokiams. Tiesa, jau
ni vyrukai grajina; staiposi, 

Į raivosi, tūpčioja, rėkia, šaukia, 
i i skauradas muša bet niekas ne
išeina žiūrint j juos ašara ne- 
noroms nusirita per veidą. Kan
kinasi baisiausia tarytum juos 
ten konvulsijos trauko. O gal 
taip ir reikia, gal tokia mada? 
(iaila muzikantų, bet gaila ir 
publikos. Ši irgi kankinasi šok
dami prie tokios muzikos.

Šis vakaras buvo, žinoma, mo
terų vakaras, moterų lenktynia
vimas, kuri gražesnę dresę tu
rės. Na, ir reikia pasakyti bu
vo gražiai pasirėdę. Buvo to
kių, kurios net auksinius čeve- 
rykus įsigijo šiai okazijai. O tai 
vis paprastos moterėlės. Bet 
tie gremėzdai vyrai bešokdami 
užsilipa ant tų gražių čeveryku 
ir supurvina!

Vyrai irgi drabužiais neapsi- 
leidžia su moterims. Buvo kaž
kurie su Prince Albert apsivil
kę. Tokių betgi buvo tik kele
tas; senas daktaras, ponas var
gonininkas ir kelis kartus nusi- 
bankrutijęs kriaučius. Daugu
mas buvo vyrų apsitaisę su 
“dogsidais”. Tai, žinoma, jau 
daug žemesnė ranga, negu prin
co AJberto uniforma. Buvo ii 

I mužikų’ tai yra su tais pačiais 
drabužiais apsirėdę, su kuriais 
eina į bažnyčią, šitie jau lygi- 

| naši plebėjams, ir iš kampo iš
lenda tik tada, kai šviesos būna 
prigesintos.

Aplama atmosfera, nors aris- 
tokratizmu ir atsiduoda, paken
čiama ir plebėjams. Teises, 
mat čia visi turi lygias, jeigu 
tik moka arba nori jomis pasi
naudoti. Jeigu bešokdamas už
sirioglinai damai ant auksinio 
Čeveryko, pasakyk “pardon me, 
madam” ir vėl'šok.

Kai atėjo dvylikta nakties, 
muzikantai nustojo griežę, salėj 
žiburiai užgeso, šokėjai išėjo 
namo. — Pleb.

NAUJIENOS; Chicago, III

pirmiau nebuvo suteikta tokia muzika pasauliui. Jus 
tuos puikius rekordus jūsų namuose. Išgirskite juos

Dar niekuomet 
norėsite turėti 
šiandien.
Kaitink šviesi
Vai Močiute Mano .

............. +........ lustas Kudirka
L.....................Justas Kudirka

'Victor Record No. 78403, 10-colių, 75c x
Ateik Prie Jūrių — Valcas ...........................................  Arkari Broliai
Gildos — Polka, ..,..........................   Arkari Broliai

Victor Record ^f°. 78432, 10-colių, 75č
Nueikite prie arčiausio pardavinėtojo Victor produktų ir paprašy
kite, kad jums pagrotų tuos rekordus ant

Naujo Grthophonic
Katalogai lietuvių kalboj pareikalavus dykai

Saulute

-Uis MASTTRS VOICE'

><''

*

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA * i

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Blvd. 3138 
IM. Woitkiewlcz- 

BANIS
AKUŠERE A 

(Pasekmingai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy
mo, patarimai 
lykai moterims 
r mergiLioaiR.

31U Scatb 
Hal.itad SI.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

«-ūl. NERIMAU-**

iVictrola«•« U* —» •»« <nOurT<UAL ■■O«TWAiM

VictorTalking MachineCo., Camden,N. J.,U.S.A.
Victor Talkinu Machine Co. of Canada, L t d., Montreai

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.

DR. A. WARCHALOWSKI , 
OP.TOMETRISTAS

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MiJwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Te|. Armitage 3988 

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

Lietuviai Advokatai

šia laisve ir geriausiu 
naudojasi naminiai 
Valstybė rūpinasi naminiais gy
vuliais—karves, kaiulės, kume
lės, avys, žąsys, antys ir kiti 
naminiai gyvuliai ir paukščiai 
gavo geriausių patinų iš užsie
nio. Pargabenta veislinių bu- Jei nori ismbkti 
lių, eržilų, kuilių, gaidžių, gųi- gerai rašyti — 
galų ir t.t., Geriausi tos nau- nusipirk typewriterj.

VVENNERSTEN'S
Uohemian Type

MALT and KOPS Combined

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso, Tel. Boulevard 5913 
DR. A. .1. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Gerai lietuviams žinomus per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai li
gas vyn;, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexe 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai* i

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgepurta Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą l ir 2 morgičiama.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 •

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yard* 0062 

7—-9 ▼. v. apart PanedOlio ir 
Pėtnyčioa.

J

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S’o. Ashlapd Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dJ^ 
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 ik\ I 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 13,10 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namą Telefonas Republic 9600

j. P. WAITGHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted S't^ Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

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

>

Ofiso Tclephonas — Boulevard 7065 
Rcsįdencijos Tel. - • Lafayette 5793

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 12 ryto, 7 — 9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarajs.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee AveM Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

M ........ ........................

Boulevard 8686
Kės. 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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
—*

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriški, 

Vaikų ir visų chronišką ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieaga 

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

. Jei abejoji akimis, pasiteirank 
Dr.AJL BLUMENTHAL 

Optometrist
u. Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland A v. 
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl«n 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakara.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

■f

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos: •<

V

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

M

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 8639 
Nuo 7 iki 9 vakare *

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

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

kanip. Noble St. Tel. Armitage 0864. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 

Nedėliok 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

r
DR. J. C. HILL 

1801 Bhie Island Avenue 
Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedžly 
ir pėtnyČioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grąbų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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kaverpius kirminus ir gardžiau
siai šunis. Sirijoj ir Arabijoj 
mėgiamiausias kepsnis iš pie
vų žirgelių, žiogų, vidurinėj 
Afrikoj kirminai, gyvatės ir 
šikšnosparniai valgomi, šiau
rės Sibire koriakai kepa šiokią 
dieną: suklekęs kraujas, La
jus, sugrustas briedgauris (sa
manos), išimtas
briedžių skilvio, sumaišyti su 
džiuvusiu šienu.
orianko rija kasdien po gabalą 
žemės, sumaišyto su krokodi
lų ir čerepakų taukais. Sardi
nijoj ir šiandien mielai tebemai- 
šo “kalnų miltus”, infuzorijų 
ir diatomejų liekanos žemės 
sluoksniuose į valgymą.

organizacijos viduje. Suvarto
jus tiek energijos naudingiems 
tikslams, kiek jos yra išeikvoję 
komunistai ergelių kėlimui ir

Užslmokėjimo kaina:
Chicago je — paštu: 

Metams ..........      $8.00
Pusei metų ...----------------------- ... 4.00
Trim* .......................
Itviem roeeeidain* 1.69 
Vi»narn ruineaiui ____

Chicagoje per nešiotoju*i 
Viena kopija ...........t.

Suvaikei ....................  18c
Mineliui .............. ................ ...... — 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metam* ...................................... $7.00
'Pusei metų ................................  3.50
Trims mėnesiams .................... 1.76
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui .................. ..— .75

IJetuvon ir kitur užsieniuose« 
(Atpiginta)

Metama ........... ........................ -
Pusei metų ............................-..... 4.00
Trim* mėnerism* ................... 2.00
Pinigu* reikia *ių*ti pašto Money 

orderiu kartu *u atsakymu.
..................... ............. ii. ■ ....... ......■'!■___LLHJ'BHff

PARLAMENTARIZMO KRIZIS EUROPOJE

pzvalga
Cdftor P. OBIttArna

1739 So.tb K*lat«d
Chicago, 111.

r*l*Hio«* RooMvdt 8MU

VIRŠININKŲ NOMINACI
JOS SLA.

*8.00
$7.00
118.00

8c.

Suhscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered a* Second Cla** Matter 
J n re h 17th, 1914, at tha Port Office 
»f "hieago. Ui., x undar tha act of 
ilt^h 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
GI. — Telefoną*: RooRerelt R5ti.

visas 
gavo 
o po 
seka

bergždžiai agitacijai, butų buvę 
galima milžiniškus darbus nu
veikti. Ir jeigu dar pridėt ta 
energiją, kurią reikėjo Sus-e iš- 
eikvot kitiems nariams, kad at- 
sigynus nuo komunistų, — tai 
bus aišku, kiek žalos tie neva 
revoliucionieriai padarė Ameri
kos lietuvių visuomenei! Ar jie 
tatai supras?

PRUSEIKA ATSIVERTĖ?
♦

iš užmuštų

PROGRESYVIŲ PARTIJŲ NESUSITARIMAS

BURŽUAZINIŲ LIBERALŲ KLASINIS EGOIZMAS

DARBININKAI TURI VIENYTIS PRIEŠ REAKCIJĄ

Senas Anglijos liberalų organas, “The Manchester 
Guardian”, paskelbė interview (pasikalbėjimą) su buvu
siuoju ministeriu pirmininku Lloyd George’u, kuris tik- 
ką sugrįžtais Italijos, praleidęs tenai šventes. Tame inter- 
view Anglijos liberalų vadas pareisite, kad 116 tiktai Ita- 
lijoje, bet ir visoje Europoje parlamentarizmas šiandie 
gyvenąs didelį krizą. To krizio priežastis esanti tame, kad 
pažangieji elementai nesugebą tarp savęs susitaikyti ir 
sutartinai veikti.

Dabartinė Europa, p. Lloyd George’o nuomone, esan
ti pažangi, o ne reakcinga. Ji patekusi į reakcininkų ran
kas tiktai iš desperacijos: kadangi dėl progresyvių par
tijų nesusitarimo nebuvę galima sudaryti pažangias val
džias. Italijoje dėl šitos priežasties .laimėję fašistai, Ang
lijoje konservatoriai, Vokietijoje dešiniosios partijos. 
Franci jai dabar taip pat grasinąs reakcijos pavojus, ka
dangi dėl socialistų atsisakymo dalyvauti valdžioje kai
riųjų partijų blokas esąs suparalyžiuotas.

Paukštis
(1,446) ir

M. Danie- 
Raginskas

Nors buvęs Anglijos premjeras tiesiog nenurodė, ko
kią išvadą iš jo pastebėjimų apie politinę Europos padė
tį privalo padaryti Anglijos politikos veikėjai, bet ir be 
pasakymo yra aišku, kad jisai norėtų suvienyti liberalus 
su socialistais prieš konservatorius. “Manchester Guard
ian” ir kiti liberalų laikraščiai p. Lloyd George’o pareiš
kimus šitokioje prasmėje ir aiškina.

Iš to nuomanu, kad Anglijos liberalai dabar jau ne
beturi vilties paimti valdžią į savo rankas. Vienintelį bū
dą prieiti prie valdžios jie mato tiktai sąjungoje su Dar
bo Partija. Kaip tat santykiai Anglijoje pasikeitė! Vos 
keletas metų atgal tas pats Lloyd George ir kiti libera
lizmo šulai sakydavo, kad socialistai neturį “valstybinių” 
gabumų ir niekuomet nesugebėsią tinkamai vesti krašto 
reikalus.

arklio” į pre-

šias nominaci- 
taip, kaip nie- 
Jie ne tik bu-

“Tėvynėje” 'prineštą SLA. 
Pildomosios Tarybos nominaci
jų pasekmės. Jos roįo, kad 
.prieš senuosius viršimkus statė 
aiškiai'priešingą kandidatų są
rašą tiktai bolševikai. Į 
vietas senieji viršininkai 
stambias balsų daugumas, 
jų, pusėtinai toli atsilikę,
“raudonieji” kandidatai. Tų gi 
SLA. narių, kurie nominacijose 
nerėmė nei senųjų viršininkų, 
nei bolševikų kandidatų, balsai 
labai susiskaldę, taip kad ki
tiems, taip sakant, “neutra
liems” kandidatams teko tik po 
šimtą-kitą arba po keletą de
šimčių balsų.

, Kaip iš paskelbtųjų skaitlinių 
matyt, galutinuose balsavimuose 
“runys” (jei apsiims) sekantys 
kandidatai, gavusieji nominaci
jose daugiausia balsų :

į prezidentus: St. Gegužis, 
gavęs 2,810 balsų; B. Salavei- 
čikas, gavęs 1,651 b., F.’ živat- 
kauskas, gavęs 62 b.

J vice-pi"ezidentUB: V. Kama- 

rauskas (2,160 b.), M. Bacevi
čius (1,548) ir J. S. Gilvickas 
(209).

Į sekretorius: P. Jurgeliutė 
(3,098), E. N. Jeskevičiutė 
(1,562) ir M. Bacevičius (24). 
Pastarasis tečiaus veikiausia ši
tos kandidatūros nepriims, ka
dangi kiton vieton jisai gavo 
daugiaus balsų.

į iždininkus: T. 
(2,426), A. Kišonas 
K. Gugis (153).

Į iždo globėjus: J. 
liūs (2,433), M. A.
(1,336), P. Jočonis (1,442), J. 
žalimas (1,337, J. žemantaus- 
kas (520), J. Ambraziejus 
(195).*

Į daktai us-kvotėjus: Dr. E. 
G. Klimas (2,493), Dr. S. Biešis 
(1,694) ir Dr. A. Montvidas 
(145).

Pastebėtina, kad šį kartą su
rinko visai mažai balsų (vos 
53) Dr. A. L. Graičunas, kuris 
jojo “ant juodo 
zidento vietą.

Bolševikai per 
jas “darbavosi” 
kuomet iki šiol,
vo išsiuntinėję į visas kolionijas 
savo draugams iš kalno prireng
tus kandidatų sąrašus, bet ir 
varė labai smarkią agitaciją žo
džiu ir spaudoje. Keletas bol
ševikų “kalbėtojų” visą laiką, 
važinėdami iš miesto į miestą 
įvairių savo partijos “vajų” 
reikalais, mobilizavo jėgas SLA. 
kuopose ir apskrityse. Jų spau
da gi be paliovos vedė polemiką 
su Pildomąja Taryba ir ypatin
gai aštriai atakavo prezidentą 
Gegužį. Kad labiaus sukęhis 
SLA. narius prieš p. Gegužį, jie 
prikergė čia ir angliakasių strei
ką Pennsylvanijoje (mat, ten 
randasi labai daug SLA. narių), 
stengdamiesi parodyti, kad 
SLA. prezidentas esąs “darbi
ninkų pardavikas”.

Jeigu po šitokių desperatiškų 
pastangų laimėt nominacijas 
bolševikai . sukolektavo tiktai 
apie 15 šimtų .balsų, tai galima 
iš ankto pasakyt, kad laimėti 
rinkimus jiems šį kartą nėra jo
kios vilties. Komunistų užsis
pyrimas kad ir čia da taip “už
kariaut” SLA. davė tiktai tą 
rezultatą, kad dauguma narių 
pasiryžo būtinai remti senuo
sius viršininkus, nors dažnai 
gal būt ir nevisiškai pritardami 
tų viršininkų darbuotei. Savo 
taktika komunistai ne silpnina, 
bet stiprina tuos žmones Siis-e, 
kuriuos jie nori “nuversti”.

Galų-gale komunistai, atkan- 
dę dantį, turės liautis darę “ka
ro manievrus” Sus-e. Bet tuo
met, pradėję galvot, jie pama
tys, kad ne tiktai nuėjo niekais 
visos jų keleto metų pastangos 
įsteigti savo “diktatūrą” toje 
organizacijoje, bet kad jie savo

tas, tai Lloyd George’o pakeltieji klausimai išsiris ir be puolimais SLA. centro tiktai' 
liberalų pagalbos. sutrukdė konstruktyvį darbą

Lloyd George’o žodžiuose apie parlamentarizmo kri- 
zį ir pažangiųjų partijų nesusitarimą tečiaus yra daug 
tiesos. Neužginčijamas faktas, kad tiek Italijos fašistai, 
tiek Vokietijos nacionalistai, tiek Anglijos konservato
riai paėmė viršų ant kitų partijų ne dėl to, kad jiems pri
tarė dauguma žmonių, o tiktai dėl to, kad nemokėjo su
tartinai veikti tų atžagareivių priešai.

Bet kame yra to priežastis? Jeigu ieškoti kaltės pa
žangiųjų partijų vadovybėje, tai reikės pripažinti, kad 
kalti yra ne socialistai, bet buržuaziniai liberalai ir radi
kalai. Visur, kur tiktai buvo pavojus iš reakcijos pusės, 
socialistai stengėsi susitarti su progresyve buržuazija, 
idant tą reakciją atrėmus. Vokietijoje socialistai dalyva
vo koalicinėje valdžiose; Francijoje jie rėmė radikalo 
Herriot kabinetą; Anglijoje jie, paėmę valdžią į savo 
rankas, stengėsi nekelti jokių klausimų, kurie butų pri
vertę liberalus balsuoti prieš valdžią. Bet kuo buržuazi
niai progresistai atsilygino socialistams už tokią politi
ką? Nu-gi tuo, kad jie arba nepildė savo pažadų, duotų 
socialistams (kaip Francijos radikalai), arba susidėjo su 
reakcininkais prieš socialistus (kaip Anglijoje ir dalinai 
Vokietijoje).

j 1 » *. .

Buržuaziniai progresistai šitaip elgėsi dėl to, kad 
jie egoistinius savo klasės reikalus statė aukščiaus už vi
suomenės arba valstybės reikalus. Klasinio egoizmo ga
lybė yra didelė, ir todėl vargiai galima tikėtis, kad libe
ralai ir radikalai ateityje pasitaisytų.

Kovoje prieš reakciją socialistams teks pasitikėti or
ganizuotų darbininkų jėgomis.

Jeigu visi kovojantys darbininkai Europos šalyse 
susivienytų, tai fašistiniai ir kitokie atžagareiviai neber 
turėtų jokios progos. Darbininkų vienybės įvykinimą da
bar trukdo tiktai bolševizmas. Kada jisai bus likviduo-

“Keleivyje” korespondentas 
K. J. Geležėlė aprašo L. Prusei- 
kos prakalbas Philadelphijoje. 
Tas prakalbas rengę lietuviški 
republikonai. Labai keista, kad 
Pruseika, kuris yra lietuviško 
“komunizmo” šulas ir 3 Interna
cionalo garbintojas, tokiai orga
nizacijai kalbėjo ir net — agita
vo už ją. Pasak korespondento, 
Pruseika nusiskundęs, kad žmo
nes Philadelphijoje atšalę ir at
sitraukę nuo komunizmo. Kas 
dabar daryt? — klausęs kalbė
tojas.. Ir atsakęs:

“Štai kas reikia daryti: jei- 
8TU atšalo, tai reikia juos or
ganizuot prie republikonų 
partijos. Aš pats pasilikęs 
vienas irgi nežiopsosiu. Ar 
aš noriu ai’ nenoriu, mane re
publikonai vistiek pagaus ir 
prirašys prie savo partijos, o 
prieš juos nepasipriešinsi.”
Gal būt, kad Brooklyno rau

donasis pranašas šitaip kalbėjo, 
norėdamas patikti kliubui, kuris 
rengė jam prakalbas, ir gauti 
aukų savo partijos bizniui. Ka
da eina dalykas apie dolerį, tai 
komunistai savo “principų” ne
labai paiso. Chicagoje, pav. lie
tuviškų komurfistų laikraštėlis 
dabar raštu pasižadėjo remti 
vieno politikieriausl kandidatū
rą j ^šerifo ofisą, norėdamas 
gaut iš jo apgarsinimų, 

r ' * • •

Bet Pruseika tose Philadel- 
phijos prakalbose pasakė da ir 
daugiaus įdomių dalykų. Kal
bėdamas antru kartu, po per
traukos, jisai, pasak korespon
dento, pareiškęs:

“Lietuvoje bolševikų - ko
munistų labai mažai yra, ir 
mes ten negalim nieko veikt, 
o veikt visgi reikia. Todėl 
ateinančiais rinkimais Lietu
voje mes sudarysim bendrą 
frontą 
partija 
tiks?
sim už
kandidatus, kad nedavus pro
gos jsigalėt 
tovoje.” .

Toliams jisai
“Be to,

su socialdemokratų 
(bet ar ta partija su- 
“N.” Red.) ir balsuo- 
pastatytus socialistų

klerikalams Lie-

kalbėjęs taip:
Pruseika sakė, 

kad mes,. komunistai, išlandę 
per visokias dūdas, čia ir Lie
tuvoje, galų gale pamatėm, 
kad musų idėjoms žmonės ne
pritaria. Tai kas čia tokio? 
Mes galim turėt bendrą fron
tą su socialdemokratais ir 
balsuot už socialistus, kuomet 
socialistai turi didesnę įtek
mę į darbininkus. Be to mes 
.agituosįm už socialistų II In
ternacionalą (tokio nėra. 
“N.” Red.), mes vieni likę 
negalim stovėt kaip stulpai. 
Musų pareiga eit su didžiuma, 
o didžiumoj dabar yra socia
listai, — tvirtino Pruseika.” I 7
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Parašęs tatai, korespondentas 
dar priduria: “Čia padaviau vi
są branduolį jo kalbos žodis žo- 
din.”

Jeigu Pruseika tikrai taip 
kalbėjo, tai matyt, kad savo va
dinamąjį “komunizmą” jisai jau 
verčia į sąšlavyną. Socialistus 
jisai pirma vadindavo ‘Niek
šais’*,* “kontr -irevoliuci 
riais”, “judošiais” 
pardavikais”, 
agentais” ir t. t.

ie- 
“darbinihkų 
“buržuazijos 
O. dabar jau

jisai randa galimu daiktu bak 
suot už socialistų kandidątus ir 
stoti į socialistų Internacionalą.

Turi būt ypatingas skonis 
žmogaus, kuris pirma prispiau- 
do šulinį, o paskui iš jo geria!

t

[Pacific and Atlantic Photo]

Victor Henri Berengei’, naujasis Francijos ambasadorius 
Amerikai su moteria. Jis atvyko Amerikon sausio 13 d.

Apie Įvairius Dalykus.
SĮaviansko bolševikai 

surado, kad šuo yra 
buržuazijos pakalikas 
— K. Pakšto įžanginė 
paskaita universitete 
— Keisti valgiai.
Slavianske, Kubaniaus sri- 

tyj /Rusijoj), šunes tapo pa
skelbti kontr-revoliucioniewais 

ir buržuazijos tarnais.
Slaviansko ispolkomas (vyk

domasis komitetas) grasina šu
nims, kad jie, buržuazijos pa
kalikai, bus nuo žemės kamuo
lio nušluoti, kai įvyks pasauli
nė revoliucija...

“šuo, kaipo naminis gyvu
lys,” — skelbia ispolkomo nu
tarimas, — “yra atgyvenęs sa
vo dienas, nes jo tikslas — sau
goti privatinę nuosavybę.

“Kapitalistinė valstybė ne 
tik sukurė įstatymus tikslu ap
saugoti privatinės nuosavybės 
neliečiamybę, pabudavojo kalė
jimus, įsteigė teismus apsaugo
ti buržuazinę nuosavybę nuo 
proletariato, bet dar leido siun
dyti šunis ant kiekvieno, kuris 
liečia privatinę nuosavybę.

“Proletariškoj socialistiškoj 
valstybėj šunes, kaipo įsikūni
jimas buržuazinio plėšraus in
stinkto, negali būti kenčiami. 
Po nuvertimo kapitalistų val
džios privalo būti nuo žemės 
kamuolio nutrinta ir visa gau
ja buržuazijos pakalikų.”

Todėl nutarta:
“Slaviansko ispolkoinui paskir
ti lėšų ir pastatyti šunų naiki
nimo vietoj paminklą, kuris 
vaizduotų šuniškos išvaizdos 
buržujų su cilindru ir smer
kiančiais užrašais, kad toji sta
tula liudytų apie'ant amžių 
pranykusią buržujų valdžią.”

Ispolkomas neužmiršta betgi 
ir nep’o (naujosios ekonominės 
politikos):

“Turint galvoj nep’ą, nutarta 
smulkiajai buržuazijai padaryti 
nuolaidą ir leisti namų savinin
kams ir nuomotojams laikyti 
kiemuose šunis.”

Bet ir tokiame atvėjyj ant 
šunų turi būti uždėtas Kaino 
antspaudas, šunų antsnukiai, 
lenciūgai ir budelės privalo būti 
pagražintos tokiais užrašais:

“Taip yra numalšinta ir paža
bota tėvynės buržuazija, ir 
taip bus ant lenciūgo pririšta 
pasaulinė buržuazija, kaip sė
dintis čia kapitalo pakalikas 
(šuo).”

Už to patvarkymo nepildymą 
skiriama sekama bausmė: 300 
rublių arba trys mėnesiai ka- 
Įėjimo.

Tas “šunų dekretas”, bb abe
jojimo, yra kvailiausias dvide
šimto šimtmečio ęficialinis ak
tas. 

» **
Apie Dr. K. Pakšto pirmąją 

paskaitą Lietuvos universitete 
p. 1). “Tėvynėj” rašo sekamai:

“Žinomas Amerikos lietuvių 
klerikališkojo sparno ‘moksli
ninkas’ K. Pakštas, atkviestas 
Lietuvos universiteto į teologu- 
jos-filosol’ijos fakultetą eiti do
cento pareigas, (rašyta prieš 
Naujus Metus) šių metų rude
nį, universiteto rūmuose, laikė 
viešą savo įžanginę (‘Klimatas, 
energija, civilizacija’) paskaitą,

Otomakai ii

Kaip Išvengti Nuostoliy
kurios klausė universiteto pro
fesoriai, studentai, šiaip moks
lo žmonės ir atėję svečiai. Iš 
prelegento p. Pakšto laukta 
rimtos paskaitos, kaip papras
tai nauji profesoriai patiekia. 
Deja, p. Pakšto paskaita išėjo 
kažin koks tirštas šiupinys... 
Ką jau bekalbėti apie metodo
logišką tos paskaitos sutvar- 
kymą ir minčių formula vim:|. 
žodžiu, tą p. Pakšto paskaitą, 
be didelio vargo galėjo* kri
tikuoti kuone visi nese
nai įmatrikuotieji studen
tai... Kitą dieną per metodologi
jos paskaitą, prof. kun. Tamo
šaitis, smarkiai sukritikavo tą 
Pakšto paskaitą, pareiškęs stu
dentams, jeigu jie rašytųs pa
našios vertės referatus ‘dau
giau dvejukės nestatyčiau už 
tą darbą... Gėda tam, kuris 
skaito tokias paskaitas ir tuo 
kompromituoja universitetą...’

“Lietuvos universiteto stu
dentai nerašo referatų, už ku
riuos, kaipo mokslo darbus, te
skirtų ‘dvejukę’. Taigi, kam 
reikėjo kviesti į universitetą p. 
Pakštą, jei savo ‘dideliu’ mok
slu jis negali pralenkti studen
tų. Juk uolus partijos darbi
ninkas ir gabus agitatorius dar 
negali užimti profesoriaus ka
tedrą, kad ir kažin kiek butų 
pasižymėjęs savo ‘gabumais.’ 
Antra, kibai sveikas dalykas, 
kad Lietuvos universiteto pro
fesoriai rimtai žiuri į mokslą 
ir už nevykusį mokslo dėstymą, 
nepaglosto ir savųjų. Tat svei
kas dalykas.

“Taigi į). Pakštui, bedėstant 
‘mokslo tezes’, išėjo pššš!...”

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos krikščionys siunčia p. 
Pakštą į Romą su popiežium 
pasimatyti. Reikia manyti, 
kad ta misija jam geriau sek
sis, negu universitete paskaitas 
■skaityti. O delei to galima tik 
pasidžiaugti. * Ant galo, p. Pak
štui pasitaiko proga pasinaudo
ti savo “giliu ir plačiu” žinoji
mu: sulig geografijos mokslo 
dėsnių pabučiuoti popiežiui 
pantaplių... Ar tas “geografiš
kas bučkis” išeis Lietuvai ant 
naudos, — tai jaU kitas klau
simas.

Apie tai, kaip kitur ir kita
dos buvo valgoma, viename 
laikraštyj paduodama tokių ži
nių:

Virtuvės ir stalo enciklopedi
ja, jei tokia butų išleista, paro
dytų keistų dalykų, ko žmonių 
išlepimas ir prietarai neišgal- 
voja. Senovėj, kol įvairus prie
skoniai nebuvo žinomi, buvo 
vartojami pagardinimams įvai
rios žuvų dalys ir jurų žolės; 
Delikatesai buvo • čerepakos, 
driežlės, garniai, flamingai, 
šunes. Rymiečiai gardžiai val
gydavo peles, ypatingai jas pe
nėdami, ir biauriasias kiaulių 
ir karvių kūno dalis. Prancūzų 
virtuve 18 šimtm. turi 543 re
ceptus, pav.: kiaušiniai su ro
žių vandeniu, su praskiestu sū
riu, su saulės žiedais, su oran
žais, su rukščiomis vynuogėmis. 
Karvelių mėšlas būdavo varto
jamas duonai pakartinti, gaid
žių skiauterės ir kt. “delikate
sai” buvo ypatingai mėgiami.

Kinuose ir šiandien noriai 
valgo sliekus, aliejuj virtus šil-

Kiekvienas kuris turi pi
nigų dėl investavimo netu
ri nieko rizikuoti. Bet tūk
stančiai žmonių.pražudo sa
vo pinigus kasmet todėl, 
kad jie neinvestuoja į atsa
kančias bankas.

Paprasčiausi priežastis 
yra ta. Yra pasiūlomi bega
lo dideli nuošimčiai už in- 
vestuotus pinigus drąsių 
žmonių, kad tik juos gavus. 
Jų pasiūlymas skamba ge
rai, bet kuomet ateina lai
kas jų atmokėjimo, jie to 
.legali padaryti.

Bet lai tas nesulaiko jūsų 
nuo investavimo. Eikite į 
gerą banką ir pasakykit 
kiek jus norite investuoti. 
Paskiau šekit jų patarimą. 
Bankas parduos jums sau
gius Real Estate Auksinius 
Bonuk ir Morgičius už 6% 
nuošimčių ant kurių jus ga
lite pilnai pasitikėti.

Jei kiekvienas taip pada
rytų, nuostolių daugiau ne
būtų.

The Central Manufactur- 
ing District Bank jau siūlo 
saugius Real Estate Morgi
čius ir Bonus netoli per 14 
metų. Šiandien jus galit in
vestuoti su pagelba Mr. Čai- 
kauskio, Lietuvių Depart- 
mente, absoliutiškai saugai 
ir gauti 6% už savo pini
gus.

Atdara visą dieną Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

CENTRAL MANUFAC- 
TURING DISTRICT 

BANK

1112 West 35th Street 
Chicago

....———:
------ -----------------------

• Gulbranten Trade Mari
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
»,|| ■ ■■ w 1 IM !!■■■■>■ UI ■■■■■■■>    

ANT JUSy LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalow už
$4950

$500 įmokėti kitus po $50 j menes) 
2 fiutų namas apšildomus guru

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

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irving Purk Bivd/ 
1(1. Palisade 2977
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PROGRESYVIŲ PARTIJŲ NESUSITARIMAS

BURŽUAZINIŲ LIBERALŲ KLASINIS
DARBININKAI TURI^VIENYTIS PRIEŠ

EGOIZMAS

REAKCIJĄ

Senas Anglijos liberalų organas, “TheSenas Anglijos liberalų organas, “The Manchester 
Guardian”, paskelbė interview (pasikalbėjimą) su buvu
siuoju ministeriu pirmininku Lloyd George’u, kuris tik- 
ką sugrįžo iš Italijos, praleidęs tenai šventes. Tame inter- 
view Anglijos liberalų vadas pareiškė, kad ne tiktai Ita
lijoje, bet ir visoje Europoje parlamentarizmas šiandie 
gyvenąs didelį krizį. To krizio priežastis esanti tame, kad 
pažangieji elementai nesugebą tarp savęs susitaikyti ir 
sutartinai veikti. * ‘ / I ' *

Dabartinė Europa, p. Lloyd George’o nuomone, esan
ti pažangi, o ne reakcinga. Ji patekusi į reakcininkų ran
kas tiktai iš desperacijos: kadangi dėl progresyvių par
tijų nesusitarimo nebuvę galima sudaryti pažangias val
džias. Italijoje dėl šitos priežasties .laimėję fašistai, Ang
lijoje konservatoriai, Vokietijoje dešiniosios partijos. 
Franci jai dabar taip pat grasinąs reakcijos pavojus, ka
dangi dėl socialistų atsisakymo dalyvauti valdžioje kai
riųjų partijų blokas esąs suparalyžiuotas.

Nors buvęs Anglijos premjeras tiesiog nenurodė, ko
kią išvadą iš jo pastebėjimų apie politinę Europos padė
tį privalo padaryti Anglijos politikos veikėjai, bet ir be 
pasakymo yra aišku, kad jisai norėtų suvienyti liberalus 
su socialistais prieš konservatorius. “Manchester Guard
ian” ir kiti liberalų laikraščiai p. Lloyd George’o pareiš
kimus šitokioje prasmėje ir aiškina.

Iš to nuomanu, kad Anglijos liberalai dabar jau ne
beturi vilties paimti valdžią į sayo rankas. Vienintelį bū
dą prieiti prie valdžios jie mato tiktai sąjungoje su Dar
bo Partija. Kaip tat santykiai Anglijoje pasikeitė! Vos 
keletas metų atgal tas pats Lloyd George ir kiti libera
lizmo šulai sakydavo, kad socialistai neturį “valstybinių” 
gabumų ir niekuomet nesugebėsią tinkamai vesti krašto 
reikalus.

Lloyd George’o žodžiuose apie parlamentarizmo kri- 
zį ir pažangiųjų partijų nesusitarimą tečiaus yra daug 
tiesos. Neužginčijamas faktas, kad tiek Italijos fašistai, 
tiek Vokietijos nacionalistai, tiek Anglijos konservato
riai paėmė viršų ant kitų partijų ne dėl to, kad jiems pri
tarė dauguma žmonių, o tiktai dėl to, kad nemokėjo su
tartinai veikti tų atžagareivių priešai.

Bet kame yra to priežastis? Jeigu ieškoti kaltės pa
žangiųjų partijų vadovybėje, tai reikės pripažinti, kad 
kalti yra ne socialistai, bet buržuaziniai liberalai ir radi
kalai. Visur, kur tiktai buvo pavojus iš reakcijos pusės, 
socialistai stengėsi susitarti su progresyve buržuazija, 
idant tą reakciją atrėmus. Vokietijoje socialistai dalyva
vo koalicinėse valdžiose; Francijoje jie rėmė radikalo 
Herriot kabinetą; Anglijoje jie, paėmę valdžią į savo 
rankas, stengėsi nekelti jokių klausimų, kurie butų pri
vertę liberalus balsuoti prieš valdžią. Bet kuo buržuazi
niai progresistai atsilygino socialistams už tokią politi
ką? Nu-gi tuo, kad jie arba nepildė savo pažadų, duotų 
socialistams (kaip Franci jos radikalai), arba susidėjo su 
reakcininkais prieš socialistus (kaip Anglijoje ir dalinai 
Vokietijoje).

Buržuaziniai progresistai šitaip elgėsi dėl to, kad 
jie egoistinius savo klasės reikalus statė aukščiaus už vi
suomenės arba valstybės reikalus. Klasinio egoizmo ga
lybė yra didelė, ir todėl vargiai galima tikėtis, kad libe
ralai ir radikalai ateityje pasitaisytų.

Kovoje prieš reakciją socialistams teks pasitikėti or
ganizuotų darbininkų jėgomis.

Jeigu visi kovojantys darbininkai Europos šalyse 
susivienytų, tai fašistiniai ir kitokie atžagareiviai nebe-r 
turėtų jokios progos. Darbininkų vienybės įvykinimą da
bar trukdo tiktai bolševizmas. Kada jisai bus likviduo
tas, tai Lloyd George’o pakeltieji klausimai išsiris ir be 
liberalų pagalbos.

U fcd mokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............      $8.00
Fugai metų .................... 4.00
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Pusei metų .......................... — 3.50
Trims minėsimus .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................— .75

IJetuvon ir kitur užsieniuose:
< Atpiginta )

— - «8.OO

pžvalga
VIRŠININKŲ NOMINACI

JOS SLA.

Paukštis
(1,446) ir

M. Danie- 
Raginskas

arklio” į pre-

šias nominaci- 
taip, kaip nie- 
Jie ne tik bu-

“Tėvynėje” pranešta SLA. 
Pildomosios Tarybos nominaci
jų pasekmės. Jos ro^o, kad 
.prieš senuosius viršinikus statė 
aiškiaivpriešingų kandidatų su
rašą tiktai bolševikai. Į visas 
vietas senieji viršininkai gavo 
stambias balsų daugumas, o 
jų, pusėtinai toli atsilikę, seka 

“raudonieji” kandidatai. Tų gi 
SLA. narių, kurie nominacijose 
nerėmė nei senųjų viršininkų, 
nei bolševikų kandidatų, balsai 
labai susiskaldę, taip kad ki
tiems, taip sakant, “neutra
liems” kandidatams teko tik po 
šimtą-kitą arba po keletą de
šimčių balsų.
,Kaip iš paskelbtųjų skaitlinių 

matyt, galutinuose balsavimuose 
“runys” (jei apsiims) sekantys 
kandidatai, gavusieji nominaci
jose daugiausia balsų:

Į prezidentus: St. Gegužis, 
gavęs 2,810 balsų; B. Salavei- 
čikas, gavęs 1,651 b., F. živat- 
kauskas, gavęs 62 b.

Į vice-prezidentus: V. Kama
rauskas (2,160 b.), M. Bacevi
čius (1,548) ir J. S. Gilvickas 
(209).

Į sekretorius: P. Jurgeliutė 
(8,098), E. N. Jeskevičiutė 
(1,562) ir M. Bacevičius (24). 
Pastarasis tečiaus veikiausia ši
tos kandidatūros nepriims, ka
dangi kiton vieton jisai gavo 
daugiaus balsų.

Į iždininkus: T. 
(2,426), A. Kišonas 
K. Gugis (153).

Į iždo globėjus: J. 
liūs (2,433), M. A.
(1,336), P. Jočonis (1,442), J. 
Žalimas (1,337, J. Žemantaus- 
kas (520), J. Ambraziejus 
(195).'

I daktarus-kvotėjus: Dr. E. 
G. Klimas (2,493), Dr. S. Biešis 
(1,694)' ir Dr. A. Montvidas 
(145).

Pastebėtina, kad šį kartą su
rinko visai mažai balsų (vos 
53) Dr. A. L. Graičunas, kuris 
jojo “ant juodo 
zidento vietą.

Bolševikai per 
jas “darbavosi” 
kuomet iki šiol,
vo išsiuntinėję į visas kolionijas 
savo draugams iš kalno prireng
tus kandidatų sąrašus, bet ir 
varė labai smarkią agitaciją žo
džiu ir spaudoje. Keletas bol
ševikų “kalbėtojų” visą laiką, 
važinėdami iš miesto į miestą 
įvairių savo partijos “vajų” 
reikalais, mobilizavo jėgas SLA. 
kuopose ir apskrityse. Jų spau
da gi be paliovos vedė polemiką 
su Pildomąja Taryba ir ypatin
gai aštriai atakavo prezidentą 
Gegužį. Kad labiaus sukęhis 
SLA. narius prieš p. Gegužį, jie 
prikergė čia ir angliakasių strei
ką Pennsylvanijoje (mat, ten 
randasi labai daug SLA. narių), 
stengdamiesi parodyti, kad 
SLA. prezidentas esąs “darbi
ninkų pardavikas”.

Jeigu po šitokių desperatiškų 
pastangų laimėt nominacijas 
bolševikai . sukolektavo tiktai 
apie 15 šimtų .balsų, tai galima 
iš ankto pasakyt, kad laimėti 
rinkimus jiems šį kartą nėra jo
kios vilties. Komunistų užsis
pyrimas kad ir čia da taip “už
kariaut” SLA. davė tiktai tą 
rezultatą, kad dauguma narių 
pasiryžo būtinai remti senuo
sius viršininkus, nors dažnai 
gal būt ir nevisiškai pritardami 
tų viršininkų darbuotei. Savo 
taktika komunistai ne silpnina, 
bet stiprina tuos žmones Sits-e, 
kuriuos jie nori “nuversti”.

Galų-gale komunistai, atkan- 
dę dantį, turės liautis darę “ka
ro manievrus” Sus-e. Bet tuo
met, pradėję galvot, jie pama
tys,, kad ne tiktai nuėjo niekais 
visos jų keleto metų pastangos 
įsteigti savo “diktatūrą” toje 
organizacijoje, bet kad jie savo 
puolimais SLA. centro tiktai* 
sutrukdė konstruktyvį darbi)

NAUJIENOS, Chlcago, UI.----------- ------------ - ;---
L > / \organizacijos viduje. Suvano

jus tiek energijos naudingiems 
tikslams, kiek jos yra išeikvoję 
komunistai ergelių kėljmuį ir 
bergždžiai agitacijai, butų buvę 
galima milžiniškus darbus nu
veikti. Ir jeigu dar pridėt tą 
energiją, kurią reikėjo Sus-e iš- 
eikvot kitiems nariams, kad at- 
sigynus nuo komunistų, — tai 
bus aišku, kiek žalos tie neva 
revoliucionieriai padarė Ameri
kos lietuvių visuomenei! Ar jie 
tatai supras?

HRISEIKA

“Keleivyje” korespondentas 
K. J. Geležėlė aprašo L. Prusei- 
kos prakalbas Philadelphijoje. 
Tas prakalbas rengę lietuviški 
republikonai. Labai keista, kad 
Pruseika, kuris yra lietuviško 
“komunizmo” šulas ir 3 Interna
cionalo garbintojas, tokiai orga
nizacijai kalbėjo ir net — agita
vo už ją. Pasak korespondento, 
Pruseika nusiskundęs, kad žmo
nes Philadelphijoje atšalę ir at
sitraukę nuo komunizmo. Kas 
dabar daryt? — klausęs kalbė
tojas. Ir atsakęs:

“Štai kas reikia daryti: jei
gu atšalo, tai reikia juos or
ganizuot prie republikonų 
partijos. -Aš pats pasilikęs 
vienas irgi nežiopsosiu. Ar 
aš noriu ai* nenoriu, mane re
publikonai vistiek pagaus ir 
prirašys prie savo partijos, o 
prieš juos nepasipriešinsi.”
Gal būt, kad Brooklyno rau

donasis pranašas šitaip kalbėjo, 
norėdamas patikti ktiubui, kuris 
rengė jam prakalbas, ir gauti 
aukų savo partijos bizniui. Ka
da eina dalykas apie dolerį, tai 
komunistai savo “principų” ne
labai paiso. Chicagoje, pav. lie
tuviškų komuhistų laikraštėlis 
dabar raštu pasižadėjo remti 
vieno politikieriausi kandidatū
rą į xšerifo ofisą, norėdamas 
gaut iš jo apgarsinimų.

Bet Pruseika tose Philadel- 
phijos prakalbose pasakė da ir 
daugiaus įdomių dalykų. Kal
bėdamas antru kartu, po per
traukos, jisai, pasak korespon
dento, pareiškęs;

“Lietuvoje bolševikų - ko
munistų labai mažai yra, ir 
mes ten negalim nieko veikt, 
o veikt visgi reikia. Todėl 
ateinančiais rinkimais Lietu
voje mes sudarysim bendrą 
frontą 
partija 
tiks? 
sim už
kandidatus, kad nedavus pro
gos jsigalėt klerikalams Lie
to voj e.” .

Toliaus jisai kalbėjęs taip:
“Be to, Pruseika sakė, 

kad mes,.komunistai, išlandę 
per visokias dūdas, čia ir Lie
tuvoje, galų gale pamatėm, 
kad musų idėjoms žmonės ne
pritaria. Tai kas čia tokio? 
Mes galim turėt bendrą fron
tą su socialdemokratais ir 
balsuot už socialistus, kuomet 
socialistai turi didesnę įtek
mę į darbininkus. Be to mes 
agituosįm už socialistų II In
ternacionalą (tokio nėra. 
“N.” Red.), mes vieni likę 
negalim stovėt kaip stulpai. 
Musų pareiga eit su didžiuma, 
o didžiumoj dabar yra socia
listai, — tvirtino Pruseika.”
Parašęs tatai, korespondentas 

dar priduria 
są branduolį jo kalbos žodis žo- 
din.”

Jeigu Pruseika tikrai taip 
kalbėjo, tai matyt, kad savo va
dinamąjį “komunizmą” jisai jau 
verčia į sąšlavyną. Socialistus 
jisai pirma vadindavo “niek
šais”,' “kontr -1 revoliucionie
riais”, “judošiais”, “darbininkų 
pardavikais”, “buržuazijos 
agentais” ir t. t. O dabar jau 
jisai randa galimu . daiktu bal
suot už socialistų kandidąfus ir 
stoti į socialistų Internacionalą.

Turi būt ypatingas skonis 
žmogaus, kuris pirma prispiau- 
do šulinį, o paskui iš jo geria!

su socialdemokratų 
(bet ar ta partija su- 
“N.” Red.) ir balsuo- 
pastatytus socialistų

Čia padaviau vi-

Victor Henri Berengei-, naujasis Franciįos ambasadorius 

Amerikai su moterla. Jis atvyko Amerikon sausio 13 d.
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Apie Įvairius Dalykus, g
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Slaviansko bolševikai Ikurios ,klaus6 universiteto pro-
vi v j v I inaAHCH i 11 rl ai o i oinivvsurado, kad šuo yra _ _

buržuazijos pakalikas • preiegento
— K. Pakšto ižanginė 
paskaita universitete
— Keisti valgiai.
Slavianske, Kubaniaus 

tyj /Rusijoj), šunes tapo 
skelbti kontr-revoliucionieriais 
ir buržuazijos tarnais.

Slaviansko ispolkomas (vyk
domasis komitetas) grasina šu
nims, kad jie, buržuazijos pa
kalikai, bus nuo žemės kamuo-1 
lio nušluoti, kai įvyks pasauli- šaįtis, smarkiai sukritikavo tą 
nė revoliucija... I pakšto paskaitą, pareiškęs stu

dentams, jeigu jie rašytų- pa
našios vertės referatus ‘dau
giau dvejukės nestatyčiau už 
tą darbą... Gėda tam, kuris 
skaito tokias paskaitas ir tuo 
kompromituoja universitetą...’ 

“Lietuvos universiteto stu
dentai nerašo referatų, už ku
riuos, kaipo mokslo darbus, te
skirtų ‘dvejukę’. Taigi, kam 
reikėjo kviesti į universitetą p. 
Pakštą, jei savo ‘dideliu’ mok
slu jis negali pralenkti studen
tų. Juk uolus partijos darbi
ninkas ir gabus agitatorius dar 
negali užimti profesoriaus ka
tedrą, kad ir kažin kiek butų 
pasižymėjęs savo ‘gabumais.’ 
Antra, labai sveikas dalykas, 
kad Lietuvos universiteto pro
fesoriai rimtai žiuri į mokslą 
ir už nevykusį mokslo dėstymą, 
nepaglosto ir savųjų. Tat svei
kas dalykas.

“Taigi p. Pakštui, bedėsiant 
‘mokslo tezes’, išėjo pššš!...”

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos krikščionys siunčia p. 
Pakštą į Romą su popiežium 
pasimatyti. Reikia manyti, 
kad ta misija jam geriau sek
sis, negu universitete paskaitas 
skaityti. O delei to galima tik 
pasidžiaugti. Ant galo, p. Pak
štui pasitaiko proga pasinaudo
ti savo “giliu ir plačiu” žinoji
mu: sulig geografijos mokslo 
dėsnių pabučiuoti popiežiui 
pantaplių... Ar tas “geografiš
kas bučkis” išeis Lietuvai ant 
naudos, — tai jau kitas klau
simas.

naminis gyvu- 
ispolkOmo nu

būti kenčiami, 
kapitalistų val- 

buti nuo žomee

nė revoliucija...
“Šuo, kaipo 

lys,” — skelbia 
tarimas, — “yra atgyvenęs sa
vo dienas, nes jo tikslas — sau
goti privatinę nuosavybę.

“Kapitalistinė valstybė ne 
tik sukurė įstatymus tikslu ap
saugoti privatinės nuosavybės 
neliečiamybę, pabudavojo kalė
jimus, įsteigė teismus apsaugo
ti buržuazinę nuosavybę nuo 
proletariato, bet dar leido siun
dyti šunis ant kiekvieno, kuris 
liečia privatinę nuosavybę.

“Proletariškoj sočiai istiškoj 
valstybėj šunes, kaipo įsikūni
jimas buržuazinio plėšraus in
stinkto, negali 
Po nuvertimo 
džios privalo 
kamuolio nutrinta ir visa gau
ja buržuazijos pakalikų.”

Todėl nutarta:
“Slaviansko ispolkomui paskir
ti lėšų ir pastatyti šunų naiki
nimo vietoj paminklą, kuris 
vaizduotų šuniškos išvaizdos 
buržujų su cilindru ir smer
kiančiais užrašais, kad toji sta
tula liudytų apie'ant amžių 
pranykusią buržujų valdžią.”

Ispolkomas neužmiršta betgi 
ir nep’o (naujosios ekonominės 
politikos):

“Turint galvoj nep’ą, nutarta 
smulkiajai buržuazijai padaryti 
nuolaidą ir leisti namų savinin
kams ir nuomotojams laikyti 
kiemuose šunis.”

Bet ir tokiame atvėjyj ant 
šunų turi būti uždėtas Kaino 
antspaudas, šunų antsnukiai, 
lenciūgai ir budelės privalo būti 
pagražintos tokiais užrašais:

“Taip yra numalšinta ir paža
bota tėvynės buržuazija, ir 
taip bus ant lenciūgo pririšta 
pasaulinė buržuazija, kaip sė
dintis čia kapitalo pakalikas 
(šuo).” <

Už to patvarkymo nepildymą 
skiriama sekama bausmė: 300 
rublių arba trys mėnesiai kru 
Įėjimo.

Tas “šunų dekretas”, bb abe
jojimo, yra kvailiausias dvide
šimto šimtmečio ąficialinis ak
tas.

Apie Dr. K. Pakšto pirmąją 
pakaitą Lietuvos universitete 
p. D. “Tėvynėj” rašo sekamai:

“Žinomas Amerikos lietuvių 
klerikališkojo sparno ‘moksli
ninkas’ K. Pakštas, atkviestas 
Lietuvos universiteto į teologu- 
jos-filosofijos fakultetą eiti do
cento pareigas, (rašyta prieš 
Naujus Melus) šių metų rude
nį, universiteto rūmuose, laikė 
viešą savo įžanginę (‘Klimatas, 
energija, civilizacija’) paskaitą,

sri-
pa-

i kurios klausė universiteto pro- 
I fesoriai, studentai, šiaip moks- 
’lo žmonės ir atėję svečiai. Iš

> p. Pakšto laukta 
rimtos paskaitos, kaip papras
tai nauji profesoriai patiekia, 
Deja, p. Pakšto paskaita išėjo 
kažin koks tirštas šiupinys... 
Ką jau bekalbėti apie metodo
logišką tos paskaitos sutvar
kymą ir minčių formulavimą, 
žodžiu, tą p. Pakšto paskaitą, 
be didelio vargo galėjo* kri
tikuoti kuone visi nese
nai įmatrikuotieji studen
tai... Kitą dieną per metodologi
jos paskaitą, prof. kun. Tamo-

Apie tai, kaip kitur ir kita
dos buvo valgoma, viename 
laikraštyj paduodama tokių ži
nių :

Virtuvės ir stalo enciklopedi
ja, jei tokia butų išleista, paro
dytų keistų dalykų, ko žmonių 
išlepimas ir prietarai neišgal- 
voja. Senovėj, kol įvairus prie
skoniai nebuvo žinomi, buvo 
vartojami pagardinimams įvai
rios žuvų dalys ir jurų žolės. 
Delikatesai buvo • čerepakos, 
driežlės, garniai, flamingai, 
šunes. Rymiečiai gardžiai val
gydavo peles, ypatingai jas pe
nėdami, ir biauriasias kiaulių 
ir karvių kūno dalis. Prancūzų 
virtuvė 18 šimtm. turi 543 re
ceptus, pav.: kiaušiniai su ro
žių vandeniu, su praskiestu sū
riu, su saulės žiedais, su oran
žais, su rukščiomis vynuogėmis. 
Karvelių mėšlas būdavo varto
jamas duonai pakartinti, gaid
žių skiauteres ir kt. “delikate
sai” buvo ypatingai mėgianii.

Kinuose ir šiandien noriai 
valgo sliekus, aliejuj virtus šil-

Šeštadienis, Sausis 30, 1926

kaverpius kirminus ir gardžiau
siai šunis. Sirijoj ir Arabijoj 
mėgiamiausias kepenis iš pie
vų žirgelių, žiogų, vidurinėj 
Afrikoj kirminai, gyvatės ir 
šikšnosparniai valgomi, šiau
rės Sibire koriakai kepa šiokią 
dieną: suklekęs kraujas, La
jus, sugrustas briedgauris (sa
manos), išimtas iš užmuštų 
briedžių skilvio, sumaišyti su 
džiovusiu šienu. Otomakai ii 
orianko rija kasdien po gabalą 
žemės, sumaišyto su krokodi
lų ir čerepakų taukais. Sardi
nijoj ir šiandien mielai tebemai- 
šo “kitlnij miltus”, infuzorijų 

ir diatomejų liekanos žemės 
sluoksniuose į valgymą.

— K. A.

Kaip Išvengti Nuostoliu
Kiekvienas kuris turi pi

nigų dėl investavimo netu
ri nieko rizikuoti. Bet tūk
stančiai žmonių.pražudo sa
vo pinigus kasmet todėl, 
kad jie neinvestuoja į atsa
kančias bankas.

Paprasčiausi priežastis 
yra ta. Yra pasiūlomi bega
lo dideli nuošimčiai už in
vestuotus pinigus drąsių 
žmonių, kad tik juos gavus. 
Jų pasiūlymas skamba ge
rai, bet kuomet ateina lai
kas jų atmokėjimo, jie to 
.legali padaryti.

Bet lai tas nesulaiko jūsų 
nuo investavimo. Eikite į 
gerą banką ir pasakykit 
kiek jus norite investuoti. 
Paskiau šekit jų patarimą. 
Bankas parduos jums sau
gius Real Estate Auksinius 
Bonuos ir Morgičius už 6% 
nuošimčių ant kurių jus ga
lite pilnai pasitikėti.

Jei kiekvienas taip pada
rytų, nuostolių daugiau ne
būtų.

The Central Manufactur- 
ing District Bank jau siūlo 
saugius Real Estate Morgi
čius ir Bonus netoli per 14 
metų. Šiandien jus galit in
vestuoti su pagelba M r. Cai- 
kauskio, Lietuvių Depart- 
mente, absoliutiškai saugai 
ir gauti 6% už savo pini
gus.

Atdara visą dieną Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

CENTRAL MANUFAC- 
TURING DISTRICT 

BANK
1112 West 35th Street 

Chicago

Gulbranaen Trade Mark 
GULRRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
Į—— Į I ■» HM !■■■—■H»HIIWII.I I — n

ANT JUSI) LOTO 
Pastatysime 5 kambarių -murini 

bungalmv už 

• $4950
$500 j mokėti kitus po $50 j mėnesi 

2 fintų namas apšildomas garu 
$10,000 }

$1000 jmokėti, kitus kaip romią.
Viską padarysime naujausios 

mados
Polley Construction 

Company 
4421 Irving Purk Bivdr 

Td. Palisade 2977



*
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Chicagos Lietuvoj
Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

ITALIJONISKOS ARMONIKOS

Išdirbinė jame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies, Ita- 
1 i joniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantą. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SEKENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave„ C-360 

Chicago. III.

Man atrodė “nei šis-—nei tas” 
tokia “rekomendacija”. Gal tas 
mano “tavorščius” turėjo tam 
tikrą “morališką” išvadą, kuri 
matematiškai imaęt, gali turė
ti ką nors bendra su finansais. 
Tik man, paprastai aplikuo
jant”, atrodo, kad aš su tais fi
nansais nieko bendra neturėsiu, 
ypatingai, kada “finansų pro
blema” surišta labai ankštai su 
intriguojančia politika, dėl ku
rios Lietuvos finansai svyruoja 
operos ir dramos artistų kepe
nėse...

Ačiū tokiai “diplomatijai”, 
artistams durys uždarytos, ypa
tingai dramos. Tiesa, ameri
kiečiai nor išgirsti Kipro Pet
rausko. t ai dar vienas asmuo, 
kurio laukia visi. Mes, kurie 
jau lankėmės, turime eiti į ar
chyvą. Laimė, kad užsilikom, 
nes jei būtume išvažiavę iLie- 
tuvon, tai antru kart su taip 
vadinamais koncertais-teatrais, 
nė nesirodyk. Taip vadinamas, 

Į maždaug, “rimtas menas”, ne
randa pritarimo. Amerikos lie
tuviai mėgsta dailę ir laukia iš 
savo krašto artistų-dailininkų, 
o ne “rimtų menininkų”, kurie 
spekuliuoja geraširdžiais čio
nykščiais lietuviais.

Mano pakaušiui 
tuojant smagenų 
apie savo ir

Daina sujaudino musų 
las, nes čia pat nebuvo 
“Mildos”, nei kitos kokios 
žuolės, nei meilužes, tik šnyp- 
.š t antis pečius mėgino ardyti 
musų svajones...

Du vienu našlaičiui be mei
lės mylimosios žiurejova j vie
nodai liepsnojantį pečių ir pri

siminę jaunystės dienas, mėgi- 
nova užvesti atsiminimų kal
bų. Žinoma, tas nepavyko ir 
Petras suradęs “guziką”, užžie
bė dirbtiną šviesų, kuri imita
vo saulę...

-Antanai, sako, mudu luri- 
va ką nors parašyt, kad nuste
bint musų publiką!...

r Žinoma, turiva, sakau jam, 
tik ar sugdbėsiva prisitaikyti 
prie to, ką mes turim...

Nutilova. Petras išsitraukė 
pypkę ir “užkodylayo” išalku
sį durnų kambarį...

Kalbėjovos apie kūrybą. Su- 
tikova sU tuo, kad neatsižvel-

šie
nui 

gra-

kad per kelias dienas atsirūgs
ta. Vaikščioji kaip pusę pūdo 
muilo prarijęs. Jei bučiau te
noras, tuomet nei viena “ne
galvotų” ir “nesvarstytų”.

“Glup, kak tenori” (Kvailas 
kaip tenoras). Tai rusų patar
lė taip skamba, bet ji sugalvo
ta bosų, baritonų ir šiaip 
dainuojančių vyrų, kurie iš 
vydo žemino tenorų, nes 
buvo visiems konkurentas 
mantiškuose dalykuose.

Lietuvių patarlė sako: “Di
delis ir durnas!” Tur būt dėl
to, kad mažiukai didžiuosius 
“stiby tina” nekurtuose daly
kuose. Ta patarlė, tai gražio
sios lyties? sugalvota. Bent aš 
taip manau. Gal klystu?

Bet viskas kaip ten nc'buVę, 
o aš palikau Petrų pypkę be
rūkant. Atsiprašau, gerbiama
sis! Mudu ’kų nors kitų sugal- 
vokiva. i ‘

ne-
pa-

ro-

—“Sei, listen!” *— sušuko 
Petras, —• ruoškiva mudu kon
certus sekmadieniais po pietų! 
Aš senai norėjau tą įvykinti ir 
planus dirbau, bet vienam daug 
darbo. Pamėginkiva dviejuos!

—Aš mielu noru! Daviau ran
ką ir liepiau žiūrėti į lubas.

Nutatta, turi būt padaryta! 
Ieškosim rėmėjų ir pritarimo

iš visuomenės. Jei bus pageida
vimas, bus ir jvykinimas.

Pasikalbėję apie kitus daly
kus ir užsimiršę f‘Mildą” ir 
“Birutę”, mėginom apkalbinėti 
musų gražuoles.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriau šiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Chicago, III.

Geras paprotys 1
Naudokit Rufflea kasdien, kad užlaikius 

{aivos odą sveika ir kad turit! puikius 
viliančius plaukui Z

sunaikina pleiskana^ svarbiau^ 
prieik gražių plaukų. į

Nusipirkite bonk< ui 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
sluogčiam* tiesiog iš laboratorijos. I

F. AD. RICHTBR & CO.
Berry & South Sth Sts.Z 

Brooklyn, N. Y.

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVIGZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Keikės 
parsivežti ir 

fuktelį” perleisti savo

dide-
• per

pe-

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musą Augšty Pirmą Morgičią 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
, * t 'n*,'*"

Jeigu jtjs norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų j šių banką, atsineškite sa- >
vo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais. '

Siųskite pinigus i Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra žemiausios.

bemaska- 
liekanomis 

kitų likimą, tai 
I pradaro duris naujos buveinės,
mano gerasis Petras. Toks var
das, kaip tik pritinka 
varstymui...). ( Apsid 
mylimu svečiu. Mudu labai ge
rai sutaikova derinti disonan
sus. Jis daug praktikos tur ir 
aš klausau jo patarimų, 
amžinas sargas 
didelis prietelis 
kuriuos graibo su 
Žiūkais”. Kada
piano kėdę, lai negali jį atkų>- 
ti: kaip su klijais priklijuo-

durų

pa
pe

ri raugės

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
MALINTAS PELNAS > 

$350,000.00
;Saugiausia vieta jusy pinigams

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčiant! nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čiu liffU* paelnau- 
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų 
ritie, kraujo, 
ir skilvio ligų,

neu- 
odou

SI.000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti
Šalčius

USmokrjom $1,000,000 už Hill’s Cas 
car:i-Bromide Quinine dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt žaltį 
Hill’s sustabdo žaltį į 24 valandas. Jitl tast.. 
sulaiko gripą j 3 dienas. | . . ... •• ...

Veikia pilnai. Netik sustabdo Saltį.Į ka>.tą jis atsivežę Mildą . 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja Graži lai mergaitė, tik. trūksta 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su • • arfjzm<> 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą. J1 c

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš žal | ROS kurto, 
čio priežasties mirštu virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su žalčiu. Neleiski- 
i ............ " ' ”
Turėkite po ranka, kuo greičiau jū}| Petras

drąsesnis už
Kaina 30c I “flirtą”. Nenorėdamas konku- 

| ruoti su geru draugu, stovė-

Tai 
“Birulės” ir 

piano garsų, 
trimis “kry- 
jis “apsėda”

vau jau keli
UVIVIIV l» JUO Adliu ou r. <*• ._*<.. u.. |

te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. I tik neturėjau 
rT...XLU^ nn ronVa ITlin CrVAtAlAll I .
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas.
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

ant muzikalės are- 
tš jai simpatiza- 
metai tam atgal, 
romantiškos drų- 

buyo romantiškai 
mane ir užvedė

CASCAM M QUININE jau nuošaliai. Kada .supažindino 
Lnane arčiau, tai ir “beveik”

•> Raudona Dėžė su paveikslu

IšSENy’AUTOMOBIUUl 
PADAROME NAUJUS

archyvo, 
pažvel- 

a t si rado

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

užsimaniau užmegsti 
mazgą iš meliodijų 
Kada mudu sutartinai 
gėm “į lubas”, tai 
daugiau drąsos “flirluol”...

Mudu sujungė sielose “Mil
dos” žodžiai ir nepajuto va, 
kaip piano garsai lydėjo- jos 
tariamus meilės rypavimus:

“Berneli, cik čia! 
Tave aš myluosiu...

muzikalį veikaliukų. • Aš jam 
pasakojau apie savo sudarytą 
muzikalę komediją, kurios jau 
du aktai netoli galutino užbai
gimo, tik dar reik sumanios 
plunksnos, kuri išbraukytų ne
tinkamas vietas.
lį cenzorių” 
jo “
lūs...

Del “Mildos”, tai tarėvos 
gaminti platesnį muzikalį 
dabinimą” ir su jos
“Birutės” pagalba, mėginti atei
nantį sezoną išstatyti scenon, 
kad visi matytų. Dabar nėra 
galimybės ką nors nuveikti, 
nes neturim pagalbos iš teno
rų. Dasigyveno Chicaga iki to, 
kad netur dainininko tenoro. 
Pernai tai Kudirka lopydavo 
koncertus savo aukštu tenoru, 
o šįmet, — tai nors imk ir at- 
jaunyk Kasputį, išbarstyk jo 
dantis, tai turėsi, o šiaip, tai 
šaukis prie amerikonų, kurie 
padainuos tau visai nesupran
tamai. Ypatingai operoj, ope
retėj arba šiaip koncerte.

r Tai matai, Petrai, kokios 
koketės dainos dirvoj...

Taip ir palikom planus dėl 
rašymo naujo veikalo, nes ne
turim kam rašyti romantiškas 
arijas. “Mes be meilės nenu
rimsim!...” Reikia gi roman
sus dainuoti. Be to, tai veika
las neturės pasisekimo. Bari
tonų, bosų — turime, sopra
nų, mezz'o ir altų — taip pat, 
o teporų — nors su “liktarna” 
ieškok. Pernai pasirodydavo 
Ramanauskas, o šįmet ir tas 
prapuolė. Artizmo plotmėj, ma
tomai, nenor dirbti, tai prie 
klasinių dalykų, rodos, prisi-

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street '
Bankus Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00 valandų vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare

i ,

U'-

auto
Stores

VIDURMIESTY:
345 So. Clark
126 So. Clark
33 E. Van Buren
319 W. Madison
133 No. Dearborn

VAKARUOSE:
3837 W. 26th St.
4003 W. Madison

Pasauly Didžiausios Radio Krautuvės

• 1242
2540
3143

Atidaryti kožną va karą ir Nedėlioj

Hadio
Stores

T
PIETUOSE:

6125 So. Halsted 
6357 So. Halsted 
839 E. 63rd St.
11153 So. Michigan Avė.

NORTHWEST: 
Milwaukee Avė. 
W. North Avė. 
Lincols Avė.

Kutas atiduosiu...

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

(lėlelę laukinę...
Ugnim uždegsiu

' " 11 " ..............

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

Taip gražu! “Milda” čia prieš 
mus meiliai šypsosi ir vilioja it 
deivė užburtos “Svajų Karali
jos”...

—Petrai! — sakau, — pa* 
klausyk, ką mano pirštai va
kar mėgino.

Ir aš jam dekaratyviai pa
puošęs svajonę, mėginau skam
binti ir žodžiais, skolintais iš 
“Tyrų Dukters”, puošti muzi-

buvo apšviestas 
dirbtina liepsna, 
^sudegins poros

f

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratą suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phune Canal 2591

y

Kambarys 
tik pečiaus 
kuri amžiais 
beržinių pagalių. Tai dar pirmų
kartą uždegiau pečių. Aš dai
navau :

‘Kodus, parpulčiau, nesikclčiau, 
Lig- meiluže pabučiuos... 
Ir nej lįsčiau, lig atbusčiau 
Skaisčiuos saulės spinduliuos... 
Atsikelčiau, pasinerčiau

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Ir nupynęs svajų tinklą, 
Asai supčiausi jame...
Ir nuskrisciau, nusijuokčiau. 
Sudainuočiau laisvės dainų, 
Nerčiau atbalsių bangas...

riu apsaugoti svei
kata 4io« taJies 
Įmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ti
nau, kad aš galiu 

Dr. J. R. Mabee suteikti jums g*- 
r Lauš | gydymą, koka

yra žinoma* me-dicinos moksle.

“606”- “914’
TIKRĄ PAGELB4

Ičirškialdi teisiai | Rysiąs dėl kraujo 
suirimo, čirškimai tiesiai | Rysiąs pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. AŠ vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serume {lo
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau- 
siūk (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina ( mano gydymo 
kambarius! Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1
DR. J. R. MABEE

337 W. Madison St^ Chicago, III. 
į 1 e r

^■■■HOUSE OF HEALTH

TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 
« Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egMMi- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištiriame spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikrų ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI- 
NA UŽ. PILNĄ EGZAMI- O 
NACIJĄ yra tiktai

Liga tikrai ištirta, ^au yra pu
siau išgydytą. Jeigu sergate, ne- 
kentėkite ilgiau, remianties gydy
tojų spėliojimais. Ateikite 
liOUSE OF HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijos <šegzami- 
navirno, kuri parodys jūsų ligą 
kuoaiškiausiai.

1,000 naujų kostumerių.

apsvarsto” taip,

The Worldb Greatest!
Didžiausia Pasauly Radio Verte

tDown' SS

Garsinkitės Naujienose

Taigi nors “gimdyk”z tenorą. 
Ar nesugalvotų musų daktarai 
kokį nors operaciją? Gal pa- 
vyktiį^iš baritono tenorą pada
ryti ką nors išpiaujant arba 
prilydant? Maž-daug, taip sa
kant, “weir, gal Davidonis, 
Montvidas arba Zalatorius, o 
jei ne, tai visa lietuvių chirur- 
gika išrastų naują operaciją 
tenorus veisti. Vyrai! pagalvo
kite. Bus “biznis” geresnis, ne
gu visa medicina į krūvą sudė
jus. Aš pirmas kandidatas į te
norus. O kasgi nenorėtų būti 
tenoru?! Ir Kliauga, Sabonis, 
Butėnas ir visa eilė kitų dar 
rytų operacijas, kad tik teno
ru būti. Chicagoj, jei kalbama 
apie operą, tai tik apie tenorus 
kalba. Be to, tenorai, tai ge
riausiai už visus patinka mu
sų gražiajai lyčiai. Nesenai 
vienas tenoras koncertavo, tai 
sužavėjo visą gražiosios lyties 
“stonų”... Ir daryk žmogus ką 
darąs! Aš rašau neva dainas- 
romiuisus, bet neturiu pųsise- 
kimo, nes nesu tenoras. Jei ga
lėčiau tenoruoti, tada pasiseki
mas užtikrintas. Dabar, jei 
kas nors ir įsimyli, tai tik 
trumpam laikui...

—Tai, sako, pagalvosiu, ap- 
svarslysiu, ar verta mylėti...”

Ir žiūrėk

Naujas 
5 

Tūbų
Mes darome šj nepaprastą pasiūlymą dėl jūsų, nes norime gau
ti

Five Tube Sėt
Didžiausias pasiūlymas dėl gavimo 1,000 naujų Atlas Kostu- 

inferlų. Tūkstančiai jau pirko čionai Freshinan Setus Alius Ra- 
dib Krautuvėse. Dabar jus irgi galite nusipirkti Žinomą Fresh- 
man Masterpiece Radič tiktąi $5 įmokėjus. Įmokėkite kelis 
dolerius už įrengimą — ir setas bus jūsų namuose. Lengvais 
išmokėjimais. : L j?. O JLT®!

FnmklinModel

Gražus 5 tūbų 
Radio. Tikras 

Mahogany 
Cabinelas

Penkiolika Atlas Krautuvių dėl patarnavimo Chicagai

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė, i Gy
dome visas užsisenėjusiaa ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas, sle
piamas liftas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugštumus krau* 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas sDftU ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

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

džiaugtis gyvenimu”
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su utsisenėjusiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vii (gau
davau slogas. Visuomet Jaučiau
si sergančiu .ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė- 
> netvarkoje. Košna ryta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. ’ |*o dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikus, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
pacljentų iš mano kaimininkystte 
ir mano pažystamų, nes visi ži
no, kaip ^<š sunkiai sirgau.

Linkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs“.

WILLIA« C. ALM.
8044 Graltnh Ava.

Turim* daug ponui.ui liudijan
čių laiškų.
Ką Dartftne Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jumj

Priėmimo valandom: nuo 9 ryto 
iki 6:30 vakare VtsrninRc, se- 
redoj ir subatoj iki H vh|. vakare. 
Nedalioj nuo •.» r> to iki 1 vai. 
dieną.

HoustTIealtp
164 W. VVashinjton St.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Patvino North Sidė

Pakorė

Apmąstyki! Saugumą 
Pirmiausiai

KUOMET jus galvojate apie įvefctavimą 
savo pinigų, tikrai pagalvokite apie vieny 
dalyką — kad jus apgausite atgal visus sa
vo pinigus.
Pasakos apie didelius nuošimčius skamba 
gerai, bet svarbiausias dalykas atsiminti 
kas tai pasakė ir ar jus galėsite atrasti jį 
už penkių metų nuo dabar?
Per metų eilės šis bankas yra pardavęs 6% 
Morgičius ir Bonus ir nei vienam nereikė
jo laukti nei dienos dėl išmokėjimo nuošim
čių arba sumos. Šis veikiantis rekordas yra 
daug vertesnis negu tūkstančiai pažadė-

Vakar- ryte paveto kalėjime 
tapo pakartas jaunas negras 
Campbell McCarthy, 19 m., ku
ris buvo nuteistas pakorimui 
už užmušimą laike apiplėšimo, 
sargo Christian Getzen. 
ma buvo 
išgelbėti,

gatvių, ties 
sprogo 
vanduo

1 )eda 
didelių pastangų j 
nes mirties nuo- 
vykinimas buvo ati- 
keturius kartus, bet 

niekais.

Nei vienas nesigailėjo pirkdamas 
Depositors morgičius arba bonus

DEPOSITORS STATE BANK
cAshland

at47th Street
cfMember Federal 
Re sent System 

v

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1925, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola Ir discountai .......................................................... . $3,029,777.41
Overdraftai .................‘.......................... •............................ .
J. V Valdžios Investmentai ..................................................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .......................... ..................
Rakandai ir įrengimai ............................. . ..........................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ,........
Kiti turto šaltiniai ........................................................ ........

.........  684.32
125,872.68
845.485.01 H ...... 5,691.68
669,961.18 1

1.201.75

Viso turto .........................................

ATSAKOMYBE
Capital Stakas .................  ♦..................................................
Surplus .................... ............. t.................................................
Neišdalintas pelnas .............................. ................................
Rezervą accountai ....*............... ...... ......................................
Dividendai neapmokėti .........................................................
Depozitų ............... "...... ............•*.............................................
Priguli Rankoms ............................................................
Re-discountų ............................................................................
Kitų atsakomybių ..... ............................................................

$4,678,674.03
• i

$200,000.00
... 150,000.00
... 110,031.87

34,671.72
...... ' 8,042.50

4,114,131.08
... 10,134.74 
.... 40,000.00

11,662.12

Viso atsakomybių ..........................$4,678,674.03 1

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

» ,—— ------ >

Užvakar North Side turėjo 
didelį potvinj, kuris pridarė di
delių nuostolių. 
North ir Keeler
4223 W. Nori h Avė. 
vandens pervądos ir 
tuoj užliejo visą apielinkę. Iš 
susprogusių pc”va<lų vanduo 
5!;o smarkumu 1,(';•<•,o o galio
nų j valandą ir vi>os apielinkės 
gatvės tapo užlietos vietomis 
kelių pėdų gilumo, taip kad vi
sas judėjimas užlietose gatvėse 
turėjo apsistoti, nes negalėjo 
pervažiuoti nė automobiliai, nė 
gatvekariai, nėgi pėstieji nega
lėjo vaikščioti šalygatviais. Vi
sos rūsys ir net sankrovos la
po užlietos. Nuostoliai siekia, 
kaip apskaitoma, tarp i$l,000,- 
000 ir $3,000,000.

Kaip spėjama, nuo šalčio 
plyšo geležinė fiervada ir pra
dėjus vandeniui sunktis, visa 
dalis pervados sprogo, išmesda
ma į viršų net ir šalygatvį ir 
susilpnindama namo, tibą. ku
riuo ji sprogo, pamatus, taip 
kad namas yra pavojuje .griuvi- 

Įmo. Atvykę ugniagesiai tuoj 
atidarė visas ‘ vandens nuova
das1, bet tai mažai gelbėjo, 
kadangi vanduo daug smarkiau 
mušėsi lauk, negu galėjo su
traukti nuovados, (suros). O 
uždaryti vandens pervadas ima 

nes urnai
van- 

kitur.
neturės

porą valandų laiko, 
uždarant gali sušprogti 
dens pervados ir visur 
Dabar visa apielinkė 
vandenio iki nebus sudėtos nau
jos pervados.

Reikalaus kartuvių 17 
metų lenkučiui

' Užvakar prieš teisėją Bro- 
j'thers prasidėjo nagrinėjimas 
bylos jauno, nes vos 17 metų 
lenkučio Henry Pietrucha, 918

I \V. 35 St., kuris yra kaltina-
I mas nušovime graiko pedlio- 
riaus Evangelos Chionis, kuris 
tapo nušautas Bridgeporte lap

kričio 7 d.

dėtas net 
tos pastangos nuėjo
Buvo bandoma jį padaryti ne- 
sveikąip-ročiu, bet jury vistiek 
jį pripažino pilnai sveiku.

Užvestus ant kartuvių paspi
ri! jis tik tiek pasakė, kad jis 
jau susitaikęs su Dievu.

šeštadienis, Sausis 30, 1926

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins aklą įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių h p te mimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kariti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir UlitKlrtą. 
Prirenka teisingai akinius. Viluo
se atsitikimuose egzaminavtua da
romas su elektra, parodaaiU ma
žiausias klaidas. ’ Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1G 
iki 8 vai. NedėHnj 10 iki 1 vai. p. pi

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Tegul jusy pinigai uždirba 6%.

Ateikite į musy banką ir klaus-

150 gaisrų
Užpereitą naktį Chicagoje 

buvo 150 gaisrų, jų taipe nie- 
kurie labai dideli, pridarę dide
lių nuostoliui iV reikalavę pašau
kti prie darbo daug ugniage
sių.

(Seka ant 7-to pusi.)

MUSŲ DIKČIAI PASIDI
DINĘS ŽINOJIMAS.

i

kitę bile vieno viršininkų apie
musų pirmus morgičius ir bonus.

Peoples Bank

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

mViąąHATIHO 
COMVAU.I

OOOD k* rx« homs

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas iš
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prarykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

• FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 ’811 W. 37th St., Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

......
ru

Pietrucha teisinasi, kad jis 
tuo laiku buvo krutamųjų pa
veikslų teatre. Be to jo advo
katas tvirtina, kad vaikas yra 
nekaltas už žmogžudystę, nes 
auklėjimas buvo netikęs ir jam 
teko augti labai nepalankiose 
aplinkybėse.

Svarbiausiais ’ • liudytojais
prieš Pietruchą yra du lietuvių 
vaikai, Peter V'aleikig, 10 m., 
820 W. 34 St. ir Bernard Jo- 
saitis, 12 m., 840 W. 33 St. 
Abu pripažino Pietruchą kaipo 
užmušėją. Jaunasis Valeikis 
pagelbėdavo graikui ir važiavo 
kartu su juo vežime, kada 
Pietrucha prie 35 ir Emerald 
Avų. gat. užšoko ant vežimo ir 
atstatęs revolverį į graiką pa
reikalavo iškelti rankas, bet 
nelaukdamas kol graikas galės 
tai padaryti? paleido šūvį, nu
šaudamas graiką ant vietos, o 
pats (pabėgo. Josaitis gi tuo 
tarpu žaidė gatvėje ir irgi matė 
kaip įvyko žmogžudystė ir liu
dijo, kad užmušėju tikrai buvo 
Pietrucha.

Prokurorai skaito, kad tai vi
sai nėra pasekmė blogo auklėji
mo, bet kad tai yra šalta už
mušė) istė ir todėl paskelbė, 
kad jie reikalaus mirties baus
mės jaunam Pietrucha!, — 
kartuvių.

Retos gėlės
Garfield Park konservatorių 

joj (kvietkinyčioj) dabar yra 
išstatytų, gražių, bet retų gė
lių, atgabentų iš kitų šalių ir 
dar niekad Arperikoj nematytų.

Taipjau kvietkinyčioj eina 
paroda ir žieminių gėlių, ku
rios dabar yra pilname žydėji
me.

Parkas yra prie Madison ir 
Kedzie gatvių. Kvietkinyčia at
dara kasdie iki 4:30 v. v. Įžan- 
gą dykai.

Žolių gyduolės yra varto
jamos nuo neatmenamų lai
kų. Daugelis jų yra pažy
mėta kuomet tiktai civiliza
cija prasidėjo. Musų žino
jimas apie tuolaikinį medi
kai} patarnavimą šiandien 
yra labai pasididinęs, mes 
dabar apie gyduoles žinome 
daug daugiau negu kuomet 
nors pirmiau. Pasididinęs 
tyrinėjimas apie žolių gy
duoles ir jų produktus tuo
met visai buvo nežinomas. 
Štai kodėl Trinerio Kartu
sis Vynas kurio sudėtis pri
klauso tiktai žolių karalijai 
šiaudine yra tokios atsakan
čios gyduoles. Atsitikimuo-. 
se prasto apetito, užkietėji
mo, gasų, galvos skaudėji- 
mi, neramaus miegojimo ir 
panašių trubelių sujungtų 
su skilvio suirimais. Trine
rio Kartusis Vynas veikia 
puikiai. “Mano namai nie
kuomet nėra be Trinerio 
Karčiojo Vyno”, rašo mums 
Mr. D. Boljarevich iš Phila- 
delphijos, Pa. gruodžio 18. 
Jei jus negalit gauti Trine
rio karčiojo Vyno, Trine 
rio Liniment (tikra pagelba 
nuo reumatizmo, neuralgi
jos, lumbago),. Trinerio 
Cough Sedative ir Trinerio 
Cold Tabletų jūsų apielin- 
kej pas aptiekorių arba par
davinėtoją gyduolių, rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

p

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skJLumo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plcitom galima valgyti kiečiajisią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

X

Taupykit Savo Pinigus

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Jei neturi dar musų bankos knygutės, tai gauk ją tuo- 
jaus. Galite pradėti taupimo nuo vieno dolerio ar dau
giau. Mes mokame 3% nuošimti j metus už jūsų padė
tus pinigus musų banke.
Po mažai taupydamas gali daug sutaupyti.

Mušti bankas atdaras Utarninke ir Subatoj 
iki 8 valandą vakare

ĮJOME BANK™°TRUST (8
Mihvaukee ir Ashland Avė.

PRIEŽIŪROJE CHICAGO CLEARING HOUSE

Kapitalas $1,000,000.00
Perviršis $50Q,000.00

Atdara* Utarninkais ir Sukatomis iki 8 valandą vakare

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RU- 
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg- 
. sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukąnčius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, puslčs, Slapumo, privatinė*, *la> 
tos, uisendintos ir utkrečiamoa ilgo* visa 
itgydomos-

Vartojami Baugiausi ir geriausiai* 
metodaižinomi

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbę jų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšie^ namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

MRS. V. AGLVS
Dressmaking & Millinery 

7017 So. VVestern Avenue 
Tel. Prospect 8289

Dalome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stdnes po 30 
ir 50 centij už tuziną.

X

314
pagerintas

606

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

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

štai yra kai kurios naudingos gyduoles:
4 

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

SEVEROS REGULIATORIUS. 
Gencralis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

SEVEROS ES’KO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

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

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
nventas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas ,del 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
ncuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS’ PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

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

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

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

,r tikra* Europini* L*> 
escide gydymu st tei
kiam s. Vienatini* gy
dymu nuo sifilio duo

damu u* g
temą kainą wO

tiktai trumpam laikui
Haų paeina nu.

DR. H. M. RUiS 
Atsakanti* 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų 

Daugiausiai chronikkų __
kraujo ir uikrečiamų ligų. Kad Ugydtiu* 
jas nebandykit ienai* budai*.
VYRAI! Speciali* *erum gydymu yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jesra veikia stebuklinaai an* vilty. na. 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir lunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydytu 
kambariai kudien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau iAgydė tūkstančiu* Amonių, tai rrc 
uitikrinimas eergnatiems, kad jie gaus ya 
rą gydymą. Vienatini* geriausiai (rengtai 
ofisu Jungtinėse Valstijoee. Deėimti* gy 
ydymui kambarių. Kraujo išbandymu ir ū 
/(.oratorijos egcamlnacija dykai su gydymą

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai!* patarnavimu suteik* 
jums sveikatą ir laimą. Geriausi* gydy
mu. Pigiausios kainos. Greičiausiu gydy
mu. Ateikit Aiandien.

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

kampan Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų pri
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kudien nuo 10 ryto iki • 
vakare, hįedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėliais, seredomi* ir subatomi* nuo te 
ryto iki 8 vakare.

WENNERSTEN'S
' Bohemian Type
MALT, and HOPS Combined

Siųskit Naujienas 
j. Lietuvon — tai bus 
J brangi dgvana.

___



Šeštadienis, Sausis 30, 192o NAUJIENOS, Chicago, UI.

Chicagos žinios Amerikos istorija kru- 
taniuose paveiksluose

Grįžus iš Italijos musų artistė Open Foram Roseland
(Tąsa nuo O-to pusi.J

Suėmė sukčių

Chiiagoje tapo suimtas John 
Kcnneth Fronk, kuiis apsukęs 
Los Ahgeles bankus ant arti 
$400,000. Jo suktybėms išė
jus aikštėn jis buvo pabėgęs 
Europon, bet nesenai jis sugry- 
žo Amerikon. Suimtas jis sa
kėsi važiuojąs į Los Angeles 
stoti į teismą, bet kad Chica- 
goj susirgęs, tai negalėjęs lai
ku išvažiuoti. Jis bus atiduo
tas Californijos valdžiai.

Užmušė žmogų
Per keturias pastarąsias die- 

has automobiliai neužmušė nė 
vieno žmogaus. Teėiaus vakar 
jau vienas žmogus tapo užmuš
tas. Tai Wm. Looney, 55 m. 
Jį užgavo. t rokas ir numetė po 
imtais taksikabui, kuris visai 
ir nesustojo.

BARBORA VIGRACAITĖ
Mirė Sausio 26 d., 1926, 11:30 

vai. naktj, sulaukusi 34 metų 
amžiaus; gimusi Lietuvoj, Pa- 
j u ra lės kaimo ir parapijos; 
Tauragės apskričio, palikdama 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius motiną 
Barborą Vigračienę ir 3 seseris 
Aleksandrą, Kazimierą ir Ame
liją. brolj Franciškų. Tėvas 
Aleksandras Vigračius yra mi
ręs 14 mėnesių. Dabar randasi 
namuose 1824 So. Peoria St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Sausio 30 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų«*i Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimierio kapines.

Visi giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir Brolis H A * "T1 Į < 9 • .7 | |< g

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

Paminėjimas
KAZIMIERO LĖTUKO

Kuris persiskyrė su šiuo pd- 
sauliu Sausio 2 dieną, š. m. Ge
dulingos pamaldos už velionio 

jvyks Panedčly, Vasario 
1-mą dieną, šv. Jurgio bažny
čioje, 7:30 valandą ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę,
Moteris S'alomija, Motina, 
Sesuo ir visi giminės.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už 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 Avenue, 
Tel. I.afayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Field gamtos muzėjuje, prie 
Roosevelt Iload ir ežero, Ja
mes Simpson teatre, kas sek
madienis po piet, kaip 3 vai., 
penkias savaites bus rodomi 
krutamieji paveikslai iš Ameri
kos istorijos nuo Amerikos 
atradimo iki iškovojimo Jungt. 
Valstijų nepriklausomybės.

Sausio 31 d. bus rodoma 
Kolumbas ir Jamestowri.

Vasario 7 d., — Pilgrimaį ir 
Puritonai.

Vas. 14 d. — Peter Stuyves- 
ant ir Kelias į Vakarus.

Vas. 21 d. Wolfe ir Mont- 
calm ir revoliucijos Tšvakariai.

Vas. 28 <1. Paskelbimas
Nepriklausomybės ir Vince n nes

Kovo 7 d. Daniel Boone ir 
to laiko moteries gyvenimas.

Kovo 14 d. — Yorktown n 
Alexandei* I lamilton.

Paveikslai skiriami kaip vai
kams, taip ir suaugusiems. 
Įžanga dykai, kaip į muzejų, 
taip ir į teatrą.

ZANAVIČIUS IŠŠAUKIA LIE 
TUVIUS KISTIKUS

Zanavičius, kuris ritosi su 
Plėstina, sakosi taip gerai fili- 
nąs, jog esąs pasirengęs bile 
kada ristis su Sarpalium arba 
Požėla. Jis sako, kad Sarpa- 
liaus ilgų kojų j 13 nė kiek ne
sibijo. . •

TRENIRUOSIS KLIUBE

Rytoj 4 vai. po pietų Uni- 
versal kliube treniruosis kelios 
geros ristikų poros. Požėla irgi 
mano pasirodyti ant matraso.

— R.

Šachu turnamentas
sachmatai kitą syk buvo pa

pu liarųs tarpe Chicagos lietu

Chicagoj šiais Metais* šitaž 
karališkas žaidimas tapo vėl at
gaivintas. Susidomėjusių ša
chmatais yra gan didelis būrys 
lietuvių. Dauguma jų yra susi
spietę prie Lietuvių Golfo Kliu
bo. Golfo Kliubas todėl savo 
paskutiniame susirinkime nuta
rė surengti šachmatų 
mentą.

Pradžia turnamento 
nuskirta, o tai būtent 
vasario 7 d., 1926, vieta: L. 

Yių Golfo Kliubas, 3204 
llalsted St., pradžia 1-ma 
po pietų.

Kas nori dalyvauti, turi 
siregistruoti iš anksto i 
Kliube. Visi šachmatistai 
kviečiami veikiai pranešti sa
vo norą dalyvauti turnamente.

Publika žiūrėti lošimo 
leidžiama tik 
skaičiui. Turnamento 
tan

turna-

yra jau 
nedėlioj, 

etvx- 
So.

vai.

už- 
Golfo 

yra

vio 
les.

bus 
apru bežinotam 

komite- 
yra paskirti Dr.’ K. Kaspu

ti- adv. Kl. Jurgelionis, ku- 
išdirbs turnamento taisyk- 

•—Kliubo sekretorius.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

' PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
Oratorius ir Laidotuvių Vedėjas

Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. į 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 gražiausiu ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dcl 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 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S’ts. 
Phone Boulevard 5203

Poni Valerija Bručienė
Nepraėjo dar nė mėnesis kaip 

mes sveikinom, bučiavome ir 
džiaugėmės sugryžimu iš Lietu
vos musų mylimos artistės, po
nios Onos Pocienės, — šiandien 
vėl sveikiname ir džiaugiamės 
sugryžimu iš Italijos dar vienos 
mylimos artistės, ponios Vale
rijos Bručienės. Reiškia, musų 
artistinės jėgos didėja ir ši žie
ma ir pavasaris duos mums daug 
ko naujo ir įdomaus muzikos 
srityje. . Begalo linksma ir ma
lonu, nes yra sakoma, kad “mu
zika nuplauna sielą nuo kasdie
ninio gyvenimo dulkių” ir kas 
gi nenori ir nelaukia tos sieloj 
šventės!

Poli i a Bručfenė, prieš pats iš
važiavimą iš Italijos, su nepap
rastai dideliu pasisekimu pen-

WEDZES NORI ŽINOTI, AK 
DUDINSKAS RISIS SU 

..JUO, AR NE

Praeitą vasarą Dudinskas, 
kaip katė su pūsle, nešiojosi su 
penkiais šimtais dolerių. Esą 
aš betinu $500, kad parisiu 
Adonui VVedzes, ----- sal<ydnvo

Domininkas.
Wedzes tuo laiku buvo viso

kiais reikalais užsiėmęs ir ne
galėjo pakankamai laiko pa
švęsti treniravimuisi. Tai davė 
Dudinskui progos girtis, kad, 
girdi, Adomas jo bijosi.

Bet dabar Wedzes nutarė 
toms kalboms padaryti galą. Jis 
užstatė $50 kaipo ženklą suti
kimo ristis su Dudinsku. “Aš,” 
sako Wedzes, “sutinku su Du
dinsku ristis bile dieną ir bile 
vietoj. Aš betinsiu tiek, kiek jis 
norės. Bet tegul jis aiškiai pa
sako, ar jis risis su manim ar 
ne? Tegul jis užstato pinigų, 
kad tikrai risis, tada mudu ga
lėsi va persitikrinti.” —R.

Lieiu«h| Rateliuose
Iš bolševiky “rojaus”
Vienaš chicagiečių aplaikė

Pranešimai

is 
bolševikų “rojaus”, Maskvos 
miesto, laišką. K ra sos ženklelis 
(počtovaja marka) už 14 ka-

Rytoj ryte, sekmadieny, ly
giai 10,30 vai., Liet. Auditori
joj, mažojoj svetainėje, bus an-( 
tras Visuomenės Darbo Sąjun
gos “Open Forum“. Tema bus: 
“Ar ekonominės sąlygos nusta
to visuomenės gyvenimą?” Re
ferentai — P. Grigaitis, .S. 
Kodis ir Dr. A. J. Karalius. Po 
to diskusijos. Visi kviečiami 
atsilankyti. —I). ę

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Bytoj Hull llouse teatre bus 
vaidinama pjesa “Amžiaus bal
sas”. Tai yra tikrenybėj dvi
dešimto šimtmečio balsas, kuris 
pasako konfliktą tarp vaikų ir 
tėvų.

Veikalas yra įdomus ir suke
lia daug naujų minčių. Verta jį 
pamatyti kiekvienam, kuriam 
rupi suprasti santykiai tanp 
jaunosios ir senosios gentkar- 
čių.

i Svarbiausiose rolėse vaidins 
Pola Tendžiulytė ir J. Vaičkus. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Tikie-, 

> • tai nuo 35c iki ,$1.00. —y.

kiuose pastatymuose dainavo 
rolėse Violettos “La Traviatoje” 
ir Mimi “La Boheme”. Tai reiš
kia, kad musų Valerija padarė 
didelio progreso dainavime ir 
pilnai išlaikė kvotimą prieš la
bai kritingą Italijos publiką. 
Sveikiname ją ir pareiškiame, 
kad su nekantrumu lauksime jos 
pasirodymo musų tar^e.

Kaip jau visiems turėtų būti 
žinoma, ponios Pocienės pirmas 
koncertas įvylos vasario 7-ta, 
1926, Bridgeporto Lietuvių Au- 
ditoriume, ir kadangi mes esa
me labai pusilgę ponios Pocienės 
ir josios dainų, ir žinodama, kad 
josios programas bus visas nau
jas ir Įdomus, Hihnau, kad dailės' 
mylėtojų bus' pilnutėlė auditori
ja. > ' —- Nora.

i . • ' u <_____------------------ r....... —.- ---------  
peikų, su žymaus “proletaro” 
paveikslu, kuris niekuo nesis
kiria nuo buržujų. w

Rašytoja, nors lietuvė, vie
nok noi^ silpnai, bet rašo ru
siškai, kad cenzorius galėtų 
perskaityt. Ji džiaugiasi, kad 
Amerikoje turi draugą, kuris 
neilžmirAta jos, nes luiškij ap- 
laikiusi. Ji rašiusi du laišku, 

kurie žuvo, tur būt, cenzūros 
gurbe. Rašytoja rašo:

“Mes •gyvenam biskį geriau, 
kaip pirmiaus, tiktai gaila, kad 
degtinę paleido; dabar tokios 
linijos sustoja, kad dėl bonkos 
degtinės 
dieną kol gauni.
nuojal jūsų 
gaiš vienas doleris.

Baigė “High School”
Lindbloom High School

kursą

Krautuvių
Co.) irgi 

j Illinois

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis "GraboriuM 
ir Balzamųotojag 

2314 W. 23rd PJace 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

AuksinėH žvaigždės Klidbas 
rengia didžiausį kaukių balių. 
Bus išdalinta dovanų net už 
$l,0J0, iš kurių $250 bus pini
gais, o $750 dovanomis — dai
ktais. Balius bus ateinantį sek
madienį, sausio 31 d., K. Stru- 
milo svetainėje. Visi kviečiami 
atsilankyti. —A,

Fiyyščūžm”
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Redai, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko I I .1 •
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

z-------------- 1—----- •:-------- ------------------r-—

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašaipos draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
luitas siekiu $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašeipos skyriai ligoje: $6, 
510, $16 savaitėje. Sergamiems na
riams pašclpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir motervs nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra Čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—hpie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko —- Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankuino galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vielas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa» 
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. llalsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Lindbloom High School, prie 
62 ir Lincoln gt., galbūt lan
ko lietuvių daugiau negu kurią 
kitą vidurinę mokyklą, šie
met keturių metų abelną 
baigė devyni lietuviai: 

Pauline Andrulis 
John Conrad, 
Victor Demereckis, 
John Albert Gailiun, 
Vladas Jurgelionis, 
VVilliam Mack (Makaveckas) 
Agnės Elizabeth Masilunas 
Auna M. Urban 

, John A. Szukievvicz,
Mokyklos užbaigimo iškilmės 

buvo užvakar, kada baigusiems- 
mokyklą įteikta diplomus. Viso 
baigė mokyklą 164 mokiniai.

Daugelis baigusių ketina sie- 
ktis augštesnio mokslo ir stoti 
į universitetus.

Kiek žinoma, Vladas Jurge
lionis, sūnūs p-ios Jurgelionie- 
nės, naujienietės, ateinantį ru
denį stos į Illinois universitetą 
studijuoti žurnalizmą, o Wm. 
Mack (Makaveckas, sūnūs Vin
co Makavecko, vieno iš vedėjų 
Lietuvių Rakandų 
—Pcoplos Fumiture 
ateinantį rudenį stos

universitetą studijuoti inžineri
ją-

Ateinantį pavasarį irgi baigs 
šią mokyklą keli lietuviai.

Keli jauni lietuviai, kurie 
dabar baigė pradines mokyklas, 

neikia išstovėti visą'itgi įstojo į Lindbloom High 
Bonka kai- School. .Jų tarpe yra ir Vytau- 

(Ąmcrikos) pini- tas Mišeika, šią savaitę baigęs 
Daugelis Armour mokyklą, sūnūs Vin- 

darbininkų prageria viską, ką’co Mišėikos, Naujienų 
lik turi, dagi liek, kad šeimy
na badauja, o ir jie veik 
kelinių vaikščioja.

“Aš gyvenu, taip sau...; 
labai gerai ir n 
jei galėčia kul
tai važiuočia 
džiaugsmu.” 

Moteris turi
mokinasi kitdįpe mieste. Ji po 
biskį dirba ir siunčia pinigus 
vaikams, dėl gyvenimo sau 
silikdama Visai mažai.

“Kaą jus interesuotų, 
šo laiške, — man. nevalia 
šyt, tikėkite laikraščiams. Kas 
liečia politiką, aš nemyliu; po 
valia politiką mylėt; ji (politi
ka) kenkia žmonėms gyventi.”

Nabagė prašo prisiųsti ame
rikoniškų atviručių pamatymui 
“buržuazinio” pasaulio, kurį 
musų raudonieji susirietę kei
kia.

be

ne
bet? perbjogai 

nors išvažiuoti, 
su didžiausiu

vaikus, kurie

Laiva
korčių Skyriaus ir Naujienų 
Spulkos vedėjo.

Gierut

pa-,

ra
ra-

Tai tau “darbininkų tėvynė”, 
kad proletarai iš josf veržiasi, 
kad lik galėtų. Vieni ndri bėg
ti, bet kiti, iš Chicagos, rengia
si j bolševikiją keliauti.

Važiuokit, 
mošiai”, o

, Toj pačioj Lindbloom High 
School dviejų metų “vocation- 
al” kursą baigė šios lietuvaites: 

Agnės Butkus,
Helen
Helen J. Jonaitis,
Anna S. Kulikauskas, 
Josephihne M. Marozas.
Be to daugelis lietuvių ir lie

tuvaičių baigė kitas vidurines
mokyklas. ' Jų sąrašas bus 
duotas pirmadieny.

Marųuette Park

pa-

kolonija auga,ši 
taipjau auga ir biznierių skai
čius. štai Mrs. V. Aglys ati
daro krautuvę moteriškų parė- 
dalų ir skrybėlių, prie 7017 So. 
Western Avė. Atidarymas nau
jos krautuvės bus šiandie. Bei-, 
kia priminti, kad ponia V. Ag
lys yra pilnai pati rusi savo 
amate kaipo dresių siuvėja ir

netikintieji Ta-(todėl galės turėti gero pasise- 
ten ateisit į protą! kimo savo naujame biznyje.

Orėnius. * — P. G.

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

760 W. Taylor St.
Dept. A

h » ’ ! CHICAGO. ILL.
V____________________________ /

1 1 .. ......... *
Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šal|, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

3228 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 0179’ 

.................. ......... . .......... i z

DiRžy .
EKSPERTAI 

ATVAŽIUOJA Į
Victoria Hotelj, Chicagoj

W. S. Rice iš Adams, N. Y., išra
dėjas žinomo Rice Metodo dėl Ruptu- 
rų, siunčia savo asmeninius atstovus 
j Chicagą, Iii. Jie, su vieliniais gy
dytojais apsistos Victoria Motely, 
kampas So. Clark ir Van Buren St., 
nuo panedelio ryto, vasario 1 iki su* 
batos vakaro, vasario 6. Kiekvienas 
su ruptura vyras, moteris arba tėvai 
su ruptura vaikų, turi pasinaudoti šia 
nepaprasta proga;

The Rice Metods dėl rupturų yra 
žinomas visame pasaulyje. Jus gali
te dabar pamatyti tą metodą demon
struojant ir/gauti Rice Metodą pritai
kintą pre ju^ų rupturos. Visai nieko 
nereikia mokėti kol jus nebusite pilnai 
užganėdintas ir kol nelaikysite to 
prietaiso ir kol jus galutinai nepersi- 
tikrinsit, kaip jis gerai ^palaiko jūsų 
rupturą. Nereikia kentėti, nėra di
dėjo spaudinio, nipkas neerzina odos 
ir nepadaro jokių ronų. Palaiko rup
turą dieną ir naktį • su malonumu. 
Minkštas, kaip guminė paduškaitė, 
palaiko gerai be jokio spaudimo.

Ncdėvėkite diržo visą savo gyveni- 
/ 

mą, kuomet tūkstančiai raportuoja 
pilną pasveikimą vartojant šj Rice 
Metodą. Kam kentėti nuo rupturos 
kuomet yra proga pasiliuosouti nuo 
diržo dėvėjimo ant visados. Jums 
nieko nekainuos atsilankyti ir pasima
tyti su mano atstovais augščiau mi- 
mėtu adresu. Nedaro skirtumo ką jus 

i 
esat bandę praeity ir ką jus dabar 
dėvite, jus privalote dėl savo pato
gumo ir saugumo apžiūrėti ką Rice 
Metodo ekspertai turi pasiūlyti Pa
rodymas ir patarimai dykai

Atsilankykit j Victoria Hotelj nuo 
9 iki 12 dieną nuo 2 iki 5 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare paprašykite prie 
deskos hotelio klerko, kad. nurodytų 
jums Rice Atstovus

(Apskelbimas)

P-nios Onos Pocienės Koncerto 
tikietus galima gauti sekamose vie
tose: •

Bridgeporte: “Aušros” knygyne, 
3210 S. Halsted St.

Baltutis, 901 W. 33rd St.
V. Stulpinas, 3311 S. Halsted St.
Beethoven Konservatorijoj, 3259 

S. Halsted St.
AuditoriuirT Tea Rooni, -5131-33 

S. Halsted St.
Town of Lake: “Vyčio” Redak

cijoj, 4736 S. Wood St.
V. Stanick, 1543 W. 46th St.
18tos apielinkč: “Naujienose” 1739 

llalsted Str.
Dargio Heal Estate, 726 W. 18th 

St. x
Wę.st Sidėj: “Draugo” Redakci

joj, 2334 S. Oakley Avė.
C. V. Česnulis, 2201 W. 22nd St.
Brighlon Park: Maplewood Phar- 

macy, 4358 Mainplcwood Avė.
R. Andreliunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė. (
Ciceroj: Graml Works Pharmacy, 

4847 W. 14th St.
Ir pas “Birutės” ir “Dainos" 

chorų narius ir kitur.

Rožiy Balius
Rengia tautiška draugystė, Lietu

vos Dukterų, Šeštadieny, Sausio- 
Jan. 30, 1926. Vilnies svet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vak. 
įžangų 35 c. Bus labai puikus ba
liukas. Atsilankiusieji gaus po 
rožę ir smagiai laiką praleis prie 
tokios Lietuviškos muzikos. Kvie
čia visus.—Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Valdybos ex- 
tra susirinkimas bus panedėly, vasa
rio 1 d., 8 vai. vak., Naujienų name. 
Visi nariai būtinai bukite laiku; yra 
svarbus reikalas.

— Organizatorius.

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Ger
biamieji lotų savininkai ir df-jų at
stovai, esate kviečiami j kapinių me
tinį susirinkimą, kuris jvyks nedėlioj, 
sausio 31 d., 1926 m., Chicafęos Liet. 
Auditorijoj, B131 So. Halsted st., 1 valanti^ po piet ant pirmų lubų. Ju- 
sų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo, kurie yra reikalingi dėl 
kapinių labo. Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Valdyba.

Open Forum. — Visuomenės Dar
bo Sąjungos “Open Forum” bus sek
madieny, Saudo 31 d., lygiai 10:30 
vai. ryte,- Lietuvių Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj. Tema: “Ar ekonomi
nės sąlygos nustato visuomenes gy
venimą?’’ Referuos P.'Grigaitis, S. 
Kodis ir Dr. A. J. Karalius. Paskui 
diskusijom. Visi kvicčųnni atsilanky
ti. įžanga padengimui lėšų, 15c.

— Valdyba.

Roseland.—Sausio 31 d., 2 vai. po 
piety Aušros kambariuose 11)900 S. 
Michigan Avė. įvvks sąryšio aštun
ta prelekcija. Ckaitys J. Stąniulai- 
tis moksleivis nesenai atvažiavęs 
iš Lietuvos. Visi atsilankykite, su
žinosite daug nežinomų dalykų.

' f —Komisija.

Viekšniečių Kliubo metinis susi
rinkimas jvyks sekmadieny, sausio 
31 d. 2 vai. po pietų Davis Sųuro 
svet. 45 ir So. Paulina g-vių. Gerb. 
Viekšnietei! Malonėkite skaitlingai 
susirinkti ir kiek bus galima Vie
kšniečių Kliubo reikalams sutvar
kyti vienaip ar kitaip.

A. S. Mosgers, 3108 S. Halsted St.

Cicero Lietuvių Kooperacijos val
gomųjų daiktų krautuvės visuoti
nas sėrininkų > 'liųis- susirinki
mas jvyks panedėly, vasario-Feb. 
1 d., 1926, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Liuosybės svet., 14tb St. ir 49 (J., 

Cicero, III. Gerb. šėrininkai buti- 
nai turite atsilankyti, neš bus daug 
svarbių dalykų, kur išgirsite ra
portą už 1925 m.t kaip bendrovė 
stovi, keik biznio „padarė ir kaip 
bagotu šiandien yra. Bus ir daugiau 
svarbių dalykų.—Direkcija.

Extra Pranešimas
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pa- 

šelpos Kliubas iš Cicero, rengia 
perstatymą ir balių. kuris įvyks 
nedėlioj, sausio 31, 1926, Cicero. Lie
tuvių Liuosybės vet., 1101 S. 49 
Ct. Cicero. Pradžia 6- vAl. vakare. 
Po perstatymui onikųs šokiai prie 
gerus muzikos. Visus kviečia

Kliubas.
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PRANEŠIMAI iSRENDAVOJIMUI
Metinis Mildos Teatro Bendrovės 

ščrininkų susirinkimas atsibus sau
sio 31. 1926, Mildos Name, 1.00 v. 
po pietų. Pribukite laiku.

—J. P. Evald, sekr.

CICERO
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS

EXTRA

Town of Lake.—(i. B. L. K. Vy
tauto metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio-Jan. 31 d., 1926 
m. paprastoj svet 2 v. po pietų. Vi
si nariai malnoėkitc pribūti ir at
sivesti naujų narių norinčių prisi
rašyti į Gvardija.

—N. Klimas, nut. rašt.

Naujam name išsirenda- 
voja moderniškas 6 kamba
rių flatas, tinkamas Advo
katui, Daktarui, Dentistui 
ar šiaip Profesionalui. Ga
na pigiai.

REIKALINGA veiterka restaura
cijoj, 1917 S. Halsted St.

Lietuvos Laisvės Pašelpimo Kliu- 
bo metinis susirinkimas bus nede- 
lioj, sausio 31, 2 vai. po pietų, 
Mt'Kinley Purk., 39 St. ir XVrstern 
\ve. Bukit visi, yra daug svarbių 
reikalų.— Raštininkė.

Matykite savininką:
1338 So. 48th Avė

RENDAI I ruimui, gera vieta dėl 
bučvrnės arba mažos 
Renda $18, 3621 S. \Val 
Boulevard 3652.

krautuvės.

Cicero.—Draugyste Lietuvių Tei- ■ 
lybė laikys metinį susirinkimą at
einantį sekmadieni pas Lukštą, la 
ir 19 Avė, I v. pu pietų. Nauji na-Į 
i iai bus priimami be jokio įstojimo, i 
Vyrai, naudokitės proga per tuos į 
tris mėnesius, nes tas retai I— 
I asiliuko.— Draugystės Sekretorius.

į SIŪLYMAI lAMBARlįl
LIETUVIŠKAS 1IOTEL1S naujai' 

i šviesoms, ge-1 
riausia viela dėl dilrbi.liukų apsi-1 

; su 
$4.1

REIKIA patyrusių merginų 
prie “lingerie” ir kitų -gražių 
mašinų darbų. Pradžiai gera al- 
go. Nuolat darbas, atsišaukit 
tuojau.

• . LIPSON BROS.
325 W. Adamas St.

REIKIA patyrusių drošiu 
vejų prie moteriškų dresių, 
si ša tikite:

ĮLIPSI)N BOS.
325 W. Adams SI.

si ii-
ii I-

PARSIDUODA pelningiausi 
tuvė šiuose laikuose — Malt 
ir groseris, randa pigi, su pagyve
nimu, gražiausioj vietoj, ant di
džiausio kelio, lietuvių gražiausioj 
kolonijoj, 5 motai lysas, šiltu van
deniu apšildoma ir ne į mainus par
duosiu už cash, Parduosiu pigiai; 
turi būt parduota į trumpą laiką. 
Pardavimo priežastis yra svarbi, 
kas žino, o kas ne — patirsit ant 
vietos.

Western Malt & Hops Co»

krau
li ops

1)1 DŪLIS bargenas. Pardavimui 
bučernė ir groserne iš priežasties 
ligos, visa arba \piisf. Nepraleiskit 
progos. Reikalingai buferis dirbti 
10456 S. Gorlis St\ Tel. Pūliniai) 
4264. J

BIZNIAVAS LOTAS
PRIE \Vestem Avė. netoli 69 St., 

25 X 125, kaina $5500.

6914 S. VVestern Avė, Chicago
CHICAGO, ILL.

Savininkas John P. Legeiko

PARDAVIMUI kepykla, kepama 
visokia duona ir keksai. Kreipkitės į 
Naujiem) Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., Box 284. 
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NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI naujas mūrinis 4 

flatų namas. 2-4-2-5 ruimus. Parduo 
siu pigiai, arba mainysiu ant bunga- 
lo\v, farmos, netoli Chicagos. Kas 

gerą progą pasiskubinkite.
F. G. LUCAS & (’(). 
4108 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5107

no
rit

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben- 
diovės Diretkorių ir draugijų atstovų 
metinis susirinkimas įvyks pirmadie- 

I ny, Vasario 1 d., 8 vai. vakare, Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami direktoriai ir draugijų 
atstovai prašomi laiku pribūti, nes 
turime daugelį svarbių reikalų dėl ap
svarstymo; 
dybos 1926

kada |lais>'l>»'». elektros 
Iriausia vieta dv! <!<<■ ««
gyventi, vyrams arba moterims;

1 valgiu arba be valgio, $3 ir

REIKIA moteries arba merginos 
prie mimų darbo. Valgis ir gera 
mokestis. Philip li'am, 3232 XV. 
Division SI., 2 fl.

taipgi bus rinkimas val- 
metams.
Rast. K. J. Demėreckis.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj šjmetinis susirinkimas 
bus laikomas sekmadieny, sausio 
31 d., Xlildos svet., nuo 1:31) vai. 
po pietų. Visi nariai privalo būti 
laiku. Bus daug svarbių nutarimų 
dėl pagerinimo kliubo.

Antanus Zalogenas, sekr.

Lietinių

Kev. A. J. Gillies kalbės sep- 
lintadieny, sausio 31 d., 8 vai. va
kare, Clemenl bažnyčioje, kampas 
50th Court ir 15 gatvės. Cicero, III. 
Tema Raselizmas — “Krikščionybė 
ar Xlamonus?” Kviečiame lietuvius 
profesionalus, Biblijos studentus ir 
visus norinčius išgirsti tiesą. Ir jus 
pažinsite liesų, ir tiesu jus išvulnys.

Šv. Jono 8;32.
Kviečia Komitetas.

Roseland. — Vasario 1 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilų svetainėje, 
158 E. 107 St., kampas Indiana avė., 
įvyks Lietuvių Darbininkų Namu 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas. 
Jame bus svarstoma direktorių pla
nai bendrovės inkorporavimui, šė- 
rininkų ir šėrininkių reikalingi pa
rašai ir tikri antrašui. Todėl visi 
šėrininkai ir šėrininkės atsilanky
kite į susirinkimą. Kurie nebusite 
jame, nustosite teisių ant savo šė- 
rų. Kad nereikėtų paskui gailėtis, 
atsilankykite visi į susirinkimą.

J. Tamašauskas, sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikonų Kliu- 
bas laikys, savo pirmutinį mėnesi
nį suisrjnkimą nedėlioj, sausio 31 
d., 1:30 vai. po pietų, Tautiškos pa
rapijos svet., 3501 S. Union Avė. 
X'isi nariai malonėkit susirinkti ir 
atsivrskil po jaunuolį-lę prirašymui 
prie kliubo. Kviečia Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAI brolių: Jono ir An

tano Baltrušaičių ir sesers Mari
jonos. po vyru Meleškeviče. Norė
čiau su jais susižinoti. Meldžiu jų 
pačiu atsišaukti arba žinantys, ma
lonėkit man apie juos pranešti.

TONY MILLERS
Grand View llospital 
Ironsvood, Mich.

PAJ1EŠKAU Barboros/ Vaičienės 
girdėjo, kad gyvena Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą. Tegul atsiliepia ji pa
ti ar kiti kurie žino, tegul duoda ži
noti man.

BARBORA VAIČEKAUSKIĘNC 
5823 So. Oakley Avė.

IEŠKAU Antano Daraškevičiaus; 
paeina Naumiesčio miestelio, Pane
vėžio apskr. Girdėjau, kad gyvena 
Cleveland, Ohio. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji praneškite. Busiu la
bai dėkingas

Mateušas Skukauskas
3112 S. Union Avė., Chicago.

IEŠKAU giminių, draugų 
žįstainų, su kuriais senai 
nu. Aš paeinu iš Juodimų 
Godunavo parapijos, Telšių 

Stasys Karalius
9927 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 4091

ir pa- 
nesuei- 
kaimo, 

apskr.

ISRENDAVOJIMUI
REN.DON 5 kambariai, yra 

toiletas,' vana, elektra ir gasas, 
renda $37.50. šeimynoje gali bū
ti vaikų.

8458 Gilbert Court 
1-mos lubos

RENDAI 4 ruimų flatas: elektra, 
maudynės. Gera vieta gyvenimui. 
3323 So. Lowe Avė.

PASIBENDAVOJA 6 kambariai, 
garu apšildomi, renda tiktai $50 j 
mėnesį. Randasi ant 3-čių lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės j krautuvę, 701 XV. 31 
St.

RENDAI I ruimų flatas. Pato
gus ruimai gyvenimui. 1 lubos fron
tas, ruiujai išdekoruoli, elektra, toi- 
letai; rendos $18 į mėnesį. 3614 S. 
Union Avė.

RENDAI 5 ruimu fialas. I'.-fipkitčs 
3520 So. Lowe A ve.

$8 i savaite su \ulgiu.
PETER •GADEIKO

1606 So. Halsted St. REIKIA DARBININKU
VYRŲPAS IR EN D A V() J A k amba rys, i 

vandeniu šildomas. Kambarys j 
vaikinui, merginai arba vedu-!, BIJKALINtiAS senyvas neveilęs i žmogus, prie valymo padlagų ir to
šiai porai. Parankus; netoli nuoivų klojimo. Darbas ant visada. 

Kambarys anK virtos. 20 kambarių 
apžiūrėti. Atsišaukite tokie, kuriegatvekarių

RUIMAS rėmini vienam ar dviem 
vyrams su valgiu, 3 lubos, 3217 So. 
Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distaneo handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 So. Halated St.
res. Yds 3498—Blvd. 76^^ officeTel

Tel. Lafayette 5133-6438

RURIN 8R0S.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir fermas. 
Siunčia pinigus ir parduoda, laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo. , I

3311 S‘o. Halsted Street
Notarv Public Phone Yards 6062

Plumbing ir Hcating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

' PERSHDNG
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. ?rie Normai Ava

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen> Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheuns, 1912 So. State Si.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ut- 

laikom malevą, popierą, 
Sviklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMANCiONIS, Prea.

J

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Di rision SU 

netoli Marshfield

Turiu gatavų namų pardavimui. 
Statau naujus ir taisau senus pa
gal užsakymą.

John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 8324V ...
NORIU piiKti gerų koncerti

ną. Užmokėsiu gerą kainą.
Stasys Karalius 

9927 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 1091

1606 S Halsted St.

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas 

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė.

Roseland

REI KALINGA 10 vyrų i sindika
tų prie biznlškos prapertės 79th St.i !■ •* • » • diOPYAi * ! __  ... _ I_2 . - •Keikiu 
gas

turėti $350; tai yra pelnin- 
biznis. Kreipkitės laišku į 

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted 

Bos 285

AUTOMOBILIAI
JEXVETT — BROUGHAM, važi

nėtas 43IH) mylių, originr.'is užbai
gimas kaip naujas, 5 tajerai ir bak- 
selis, ekstra dalių, bargenas, $675, 
naujo karo garantija.

Išmokėjimais. Visuomet atdara. 
1711 XV. Madison St.

TURIU parduoti savo $800 gro- 
jiklis pianas, 2 metų semųno, už 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai, po $10 į mėiu'sį. Aplei
džiu Chicagą sekamą savaitę. A. 
Brezemowicz.

2332 XV. Madison Stree 
Netoii kampo VVestern Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu ant mažo namo. 
Visokių tautų kolonijoj. Telefonas 
Roosevelt 4425.

PARSIDUODA “Hardware” krau
tuvė su namu. Geras biznis. Priver
stas parduoti dėl Ilgos ir todėl par
duosiu pigiai. 4304 W. 55th St.
—— ■- ■«———» ■■ . ■ ■ -"‘"T’ ■"■■■ "

PARSIDUODA garadžius, per 3‘/2 
metų dariau puikų biznį. Arba mai
nysiu ant bungalow. Tel. Wentw6rth 
1305,

MOKYKLOS KRAUTUVĖ. Mo
kyklos reikmenų, saldainių, ice 
cream, cigarų, tabako, delicatessen 
ir notion, biznio į mėnesį, $2500.

4459 So. Union Avė. s

BUčEHNR IR GROSERNĖ parda
vimui. Augštos klesos bučernė ir 
grosernė parsiduoda pietinėj daly 
miesto. Business yra išdirbta, di
delė. Tik geri biznieriai prašome 
atsišaukti. Sutartį dėl pamatymo 
biznio galimu sudaryti pašaukus.

Prospect 10139
Klauskite D. B. Pratapas.

Bučernė ir grosernė parsiduoda 
su namu ar be namo pigiai, arba 
mainysiu ant privatinio namo. Par
davimo priežastis—liga. 4104 So, 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė. 
Biznis/ išdirbta viela. Apleidžiam 
miestą. 2500 XV. 69 St.

PARSIDUODA groserne, tabokos 
ir minkštų gėrimų krautuvė prie di-FORD coupe, 6 mėnesiu senumo, ............ .......... .....

išrodo kaip naujas, yra daug ekst- i (|ejgs dirbtuvės. 2 pagyvenimui kam- 
ra dalių, .*2ba, naujo' karo guranti-; v >/.r»
ja.

Išmokėjhnais. Visuomet atdara.
1741 \V. Madison St,

bariai. Parduosiu',, pigiai. 650 West 
8Ist Street.

ESSEX 6 cilinderių couch, 1925, 
važinėtas 4000 mylių, baloon taje
rai, daug ekstra dalių, negalima at
skirti nuo jauno, $525 išmokėjimais.

Išmokėjimais. Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

I ’T
PARDAVIMUI restaurantas geroj 

vietoj, tarpe automobilių šapų. Savi
ninkas išvažiuoja a n, t farmos. 2404 
So. Indiana Avenue.

CHANDLERS sport, 4 pasažierių 
polipe, kaip naujas, 4 nauji cord 
tajerai, daug ekstra dalių, I 
nas, $550, naujo karo garantija. ... 
mokėjimais.

Išmokėjimais. Visuomet atdara. 
1741 W. Madison St.

RAKANDAI

barge-1 
ja. Iš- ‘

PARSIDUODA grosernė, ice creamo, 
kendžių ir visokių smulkmenų krau
tuvė, Bridgeporto apielinkėj. Randa
si 4 kambariai pagyvenimui. Renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės j

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 -So. Halsted St., Box 282

PARSIDUODA pelningas biz
nis South Side Molt ir llops 
štoras. Geram žmogui gera vie-

MEDINIS /namas, 6-7 kambarių, 
moderniškas, prirengtas dėl 4 šeimy
nų, 1 blokas į bažnyčią ir mokyklą, 
savininkas atiduos pigiai. Austin 3135

NORIU pirkti farmą už cash, 
arba mainysiu ant namo. Atsi
liepkite.

ST. TALUC
3307 Lemoyne St., Chicago, 

Tel. Albany 0594
III.

PARSIDUODA vienas ar dU 
lotartarpe 47 ir 48 gatvių, ant 
Kostncr Avė., 30x125, improved 
Cash ar ant išmokėjimo.
416 ,Hart Street, 2-ros lubos 

Arti 400 No. Robey St.

PARDAVIMUI namas, 744 W 
26 St., kamp. Emerald Avė., 12 
flatų ir 2 krautuvės, garu šildo
ma ir laundrė, kaina $40,000, 
cash 
4122 
Lake

$12,000. Phil Sheridan, 
Claredon Avė., Phone: 

View 4669.

BKIGHTON PARK BARGENAS
Medinis namas 6—7 kambarių. 

Moderniškas, prirengtas dėl dviejų 
šeimynų. Lotas šalę namo> Dviejų 
karų garadžius. Rėndos $70 į •mė
nesi. Pardavimo priežastis—nosie 
moteris., Pasiskubinkit. Pirmas lai
mės.
T*. Mazenis, 3857 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 9150.

NORIU pirkti vienų ar du 
lotu tarpe. 70 71 ir Maple\vood 
avė. Praneškite laišku j Nau
jienas, box 658, 1739 S. Halsted 
St. Pažymėkite loto numerį ir 
kaina.

' PARDAVIMUI biznio prapertė 
South Halsted st. tarpe 32 ir 33-os 
gatvės. Muro štoras ir fintai. Pasi
tarimui tekamuok Boulevard 9884 
po 4 vai. po piet.

69 ST., netoli Campbell Avė. 25X 
125 pėdų,, $2000.

NAUJI MŪRINIAI BUNGALOW
5—6 KAMBARIŲ, garu šildomi, 

netoli nuo 69 St. ir VVestern Avė. 
karų linijos, kaina $8250, tiktai 
$500 cash, kitus po $60 į mėnesį su 
nuošimčiu. Gatavi kovo 1 dieną. 
Veikit greitai, nes tik 3 liko.

Atdara nedėlioj ir vakarais.

REIKALAUJAMA .*1000 pirmas 
mortgage ant namo vertės $10,000; 
mokėsiu CIZ2%. Atsišaukit per laiš
ką, Bev. A. J.GilIics, 2612 Orchard 
St., Chicago, III,

MOKYKLOS

6641 S. \Vestrrij Avė.
'Jei. Republic 5550

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 AKRAI žemės, 60 akių išdirb

tos, 14 tikrų drūto miško ir 19 ak
rų ganyklos. Gyvenimui stuba 5 
kambarių* ir skiepas. Sailos ir kiti 
budinkai. Visi gerame stovyje. Upe
lis bėga per pat vidurį fanuos, 1 % 
mylios nuo miesto ir geležinkelio 
stoties. Del svarbios priežasties 
parduosiu labai pigiai, arba mainy
siu į namą Chicagoj arba jos apie
linkėj. Kas norit būti farmeriu ir 
gauti farmą su visais marankumais, 
atsišaukit greit pas šfivininką.

2116 MiKvaukee Avė.
* “Paint Store” 

Tel. Ilumboldt 2489

PROGA NAMŲ IEŠKOTOJAMS
Aš turiu'5 kambarių naują bun- 

galovv, I ir 5 kambarių kiekvienas, 
randasi prie 72 ir Rockwell St., 
kiekvienas karštu vandeniu šildo
mas, vėliausios mados plumbingas, 
dideli su grindimis viškai, 30 pė
dų lotas, Kiekvienas kambarys di
delis, šviesus ir dekoruotas. Atva
žiuokite nedėlioj ir apžiūrėki! juos. 
Geras pasiūlymas bebus atmestas. 
Savininkas randasi

7206 So. Rockwell St.

KAMPINIS 9 flatų mūrinis na
mas, $52000. Savininkas prisakė 
mums parduoti. Ką turite pasiūly
mui? Visi I 
kieto medžio trimingai, i 
kas, yra elektra ir t. t. furnas ir 
pečium šildomas, romių $5010 į me-i 
tus, netoli Kedzie ir Lexington. ’ 
Lai yra tikras bargenas ir mes 
maloniai jums parodysim. Veikil 
greit. BROGNI & BROGNI, INC., 

4403 XV. Hurrisou St.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savų puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpjaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianoias 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
XV. \Vashington Blvd. Kedzie 2794.

tuojau.
6106 So, State St.

EKSTRA — EKSTRA — EKSTRA 
Štai kur tau laimė į duris barškina. 

• Busi laimingu jeigu pirksi Texas val
stijoj žemę prie Gulf of Mexico. Arti 
didelių dirbtuvių. Perkantiems tenai 
ukes ar lotus darbas garantuotas vi
sokios rųšies. Darbininkams Texas 
valstįjoj yra geriausios žemės ir kli
matas, net T. Rooseveltas pasakė, 
kad Texas valstija tai yra Daržas 
Viešpaties. Atsakomybė teisingumo 
Stock Yards National Bank, Chicago, 
III, Del platesnių žinių kreipkitės j

BAKS REAL ESTATE OFISĄ, 
3146 So. Halsted St., 

Klauskite K. J. Phillips

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Renda pigi. Ist II. rear. 2956 
So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Palace Motelis, 25 

kambariai, naujai ištaisytas, geri 
rakandai, šiltas ir šaltas vanduo, 
elektros šviesa, netoli nuo miesto, 
tiktui 5 minutes eiti i miestą, (ei
gos — $550 į mėnesį. Tikrai yra 
geras bargenas. Katras nori eiti į 

iznį, tai šitas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, ren
da tiktai $100 į mėnesi, lysas 
3 metų. Parsiduoda už $C‘“? 
išmokėjimo. O jeigu cash, tai 
$2,500.

606 N. Clark Street, 
Chicago, III.

$100 į mėnesj, lysas ant 
Parsiduoda už $3000 ant

UŽ

TURIU parduoti gražų grojiklį 
pianą, kad sukėlus pinigų, naujas 
vertas $7ą0. Lengva grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius už $120, — $50 
cash ir po $10 i mėnesį atsakan
tiems Žmonėms.

MIKOLA1TIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne ir bu
černė—buvo verta $3,000, o da
bar parduodu už $l,2Qp. Priežas
tis—savininkas nemoka dirbti to 
darbo. Arba mainysiu ant loto.

8404 So. Morgan Street 
Tel. Yards 1571

PARSIDUODA arba išsimaino ant 
nebrangaus namo bučerne ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 12 metų. 
Vieta apgyventa maišytų tautų ir 
taipgi 4 kambariai pagyvenimui. 
Priežastis važiuosiu į Lietuvą apsi
lankyti. i

* 3001 Wallace Street

PARSIDUODA grosernė, biznis 
yra gerai išdirbtas per ilgus metus. 
Pardavimo priežastis — nesveikata.

Kreipkitės;
4735 S. Honorc St., Chicago. 
jei. Lafayette 6553.

PARDAVIMUI bekernė, geras ol- 
solio ir retail biznis. Labai geroje 
vietoje. 850 W. 18 St.

PARDAVIMUI restaurantaM ir Ice 
cream parloras geroje vietoje ant biz
niavęs gatvės, lietuvių/kolonijoj. Iš 
priežasffes nesveikatos turiu parduo
ti, mainyti ant namo, arba pusininką 
priimti, nes vienai moteriai, perjun
ku.

4102 Archer Avė,

DELIKATESEN, groserne, ge
ras biznis ir geroje vietoje, yra 
lysas, gyvenimui kambariai, ne
toli mokyklos, gera priežastis 
pardavimui.

9.17 W. 59th SI.

PARSIDUODA restoranas, geras 
senas biznis, T 
apielinkė. Parduosiu pigiai, 
partrferiąi nesutinka. 

‘ NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 

Box 659

lietuvių apgyventa

PARSIDUODA grosernė, labai

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2—l kambarių 
flatai, stikliniai porčiai, moderniš
kus, geroje vietoje, cash reikia 
$1500, kitus kaip rendą. CCOfift 
Eekstra bargenas .....

2 AUGŠTŲ 
skiepu, 2—i kambarių 
moderniškas. 6 metų 
Inas. Specialis bar- 
genas ...........................

2 AUGŠTŲ naujas

mūrinis namas, su 
flatas, visas 
senumo na- 

$7900 
mūrinis na

mas, 2—4 kambarių flatai, visas 
moderniškas, geroje vietoje, plieno 
konstrukcijos, stikliniai porčiai, 
cash reikia $2500, kitus kaip ren
dą. Didelis bargenas vienai savai
tei.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, su 
skiepu, 2—-5 kambarių flatai, 1 aug- 
Mas šildomas, 30 pėdų lotas, gero
je vietoje. Barge- $11900

GROSERNĖ, bučernė ir saldainių 
krautuvė pardavimui arba mainy
mui, taipgi cottage, 2 augštų medi
niai namai arba mūriniai mainymui 
į biznį.

Mes išmainysime ką tik jus turi
te į porą dienų. Ateikit ir pasima- 
tykit su mumis. Mos padarome 1 ir 
2 morgičius į 2 ir 3 dienas.

8. R. PIETKIEWICZ & 00
2612 W. 47th Str.

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
flatų po 6 kambarius. Parduosiu pi
giai, nes turiu išeiti j biznį, reikalingi 
pinigai, 6508 So. Rockwell St.

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas Savininkas važiuoja Lte- 

' ’ Apšilgeroj vietoj dėl biznio, 4 pagyveni- (tuvon, todėl parduos pigiai. ■ 
mul kambariai. Renda nebrangi, domas “fumace”. Elektra, maudy- 
Biznis vertas $15,000; parduosiu už'nės ir kiti parankumai: Matyti ga 
$500. Parduodu, nes turiu du biz- Įima savininką Subatoj po pietų ii 
niu.

5702 S. Raeine Avė.
nedėldieniais visą dienų.

6920 So. Rockwell St.

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kairia. 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, UI.

Phone Seeley 1643
‘ M. E. HUTFILZ, Manager

Kodėl neturHe nuolatinį darbą? 
Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22,00 iki $33.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE.
DĖLIOTI tą, 
šiandie. Persilikrinkit. Klauskit

MISS SAGON,
82 XV. VVashington St.

Boom 625

ATI-
ka galima padaryti

VYRAI IR
Kalkite geležį

KODE!

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas
IOII. ■»*} IUI 1IU JIII — ,
fialai po (i kambarius, I turėtumei suduoti

BARGENAS
KAM mokėti 12 tūkstančių? 2 fl. 

4 ir 5 kambarių, mūrinis naujas 
namas, netoli lietuviško vienuoly
no. 69-tos prie Rockvvell gatvės. 
Parduosiu tik už $9060, mortgage 
$4500. Atsišaukit greitai 2515 XV. 
69th St. A. Micholo.

liok jeigu n,ori 
Komercinis telegrafo 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 

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 
mane tuojaus. W. N. DYE,

159 N. State St. Boom 1114, 
Dearborn 9583

DIDELIS BARGGENAS

KAM reikia mokėti $15,000, kad 
galima nupirkti už $12,000 2 flatų 
namą, 5—a kambariai, karštu van
deniu apšildoma; visi įtaisymai 
naujausios mados. Namas randasi 
Brighton Purk. Turi būt parduotos 
į dvi dieni. Atsišaukite.

A. MICHOLO, 
2545 XV. 69th SI.

TIKRAS Bergenas pirkti nuo sa
vininko naujį piurinį namą, 2 po I, 
visi užbaigimai kieto medžio. Vė
liausios mados įtaisymai. Stikli
niai porčiai, sun parlor, lotas 30 
pėdų; stoka cash. (mokėti $3591), 
kitus ant lengvų išmokėjimų, 
sišaukile subatoj nuo 9 iki 5 
Nedėlioj visą dieną. Savininką 
site beizinente.

Antanas Mikulenas,
7136 So. Campbell Avė.

Hemlock 0367

At- 
val. 
ra-

PARDAVIMUI 4 fl. medinis na
mas, su mažu įinokėjimu. Priimsiu 
:i mainus lotus arba mažą biznį. 
Rendos $90 į mėnesį. Atsišaukit 
per telefoną Lafayette 5688.

MAINYSIU bizniavo 4 11. mūrinį 
namų su bučerne ir groserne ant 
jrivatiško namo. Atsišaukit per te- 
efoną Lafayette 5688.

PAhDAVIMUI 2 aukštų ant 2 lo- 
ų, 2 bizniai apačioje, viršuje po 7 j 

ruimus 2 flatai. Visi moderniški 
rengimai.

Kreipkitės;
1248 XV. 59 St.

Tel. Wentworth 4792.

PARDAVIMUI naujas apartmenti- 
nis namas, 4 fhitai po 4 ruimus, 
ant 2 lotų. Rendos i metus $3300. 
Cash $10,000, Del informacijų kreip? 
kitės 1055 W. 34 Pi., 1 lubos.

SERAI—BONAI
PAPVIGUBINKIT SAVO PINIGUS

Kodėl investuoti j Auksinius Bo
nus? Užima 11^ metų padvigubinti 
jūsų pinigus. Jei turite $250 cash ar 
daugiau, atsakykite ant šio skelbimo. 
Musų savastjs randasi North Sidėje. 
Didelis uždirbėtas pinigų. Didelė 
durmiesčio banka yra tnistee.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 656

vi-

MORTGEOIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame' Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

\ Lafayette 6738

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali 
zilojamcs nįortgečiose iki $10,000 
žema kaina. L. Blumcntal & Co„ 
110 So. Dearborn St.

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose Šio žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi- 
tės. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. XVabash Avė., Dept. 21

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kąd aš duodu 
piano lekci
jas. Kas nori
te gražiai iš- 
mokti pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina- 

Del pla-ma. Del p 
tesnių informacijų kreipkitės:

Bronislava Poškaitė
4446 so. sawyer /

Tel. Lafayette 47Š7

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kcl 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

R. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


