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19 angliakasių žuvo 
kasyklose

Sirijos druzai norį taikos 
su F rancuzais

Lenkija tikis atsigriebti milži
niškais mirusio žydo turtais

19 angliakasių žuvo vėl 
kasyklų nelaimėj

I’ittsburgo kasyklose, įvykusi 
ekspliozijai, dvidešimt vienas 
darbininkas užberta

P1TTSBURGH, Pa., vas. 4.

Sirijos druzai norį taikos 
su Francija

Sokilėlių vadas prašo francuzu 
pradėti tiesiogines derybas 
dėl taikos.

— Vėl devyniolika darbininkų 
žuvo anglies kasyklose. Vakar 
Pittsburgh Terminai Coal kor
poracijai priklausančiose ang
lies kasyklose No. 4, Dominge, 
atsitiko ekspliozija, dėl kurios 
buvo užberta tuo laiku dirbę 
urvuose dvidešimt vienas darbi
ninkas. Du užbertųjų buvo 
gyvi išgelbėti. Trijų negyvi 
kūnai buvo surasti ir išimti.

BEIRUTAS, Sirija, vas. I. 
Pusiau oficialinė I lavos agen
tūra skelbia gavus žinių, kad 
Sirijos druzai, kurie veda kovą, 
prieš francuzu režimą, dabar 
per savo vadą, EI. Atras Pašą,
kreipęsis laišku į francuzu auk
štąjį komisarą Sirijai, Henri de 
•luvenelj, pa reikšdami noro pra
dėti tiesiogines pert raktaci jas 
dėl taikos.

1 Lenkija tikis atsigriebti 
dideliu žydo turtu

Miręs Piety Afrikoj Lenkijos 
žydas palikęs turto daugiau 
kaip bilioną dolerių

VARŠUVA, Lenkija, vas. 4. 
— I.vnkija dabar gavo vilties, 
ir tikisi, iš savo finansinio su
smukimo išsigelbėti vieno Len
kijos žydo, emigravusio j Pie
tų Afriką, paliktu milžinišku 
turtu, siekiančiu, sako, daugiau 
kaip 1,000,000,000 (vieną Lilio 
na) dolerių. Lenkų valdžia per 
savo ambasadorių Anglijai, 
Skirmuntą, tą dalyką jau ty
rinėja.

Pasakojimas apie tą žydą, 
Mozės Sterną, kurs paliko mil
žinišką turtą Pietų Afrikoj, at
rodo kaip arabiška pasaka iš 
Tukstanties ir vienos nakties. 
Pasakoj imas toks:

Prieš .keturiasdešimt motų 
Mozės Stern, biednas Lenkijos 
žydelis, nenorėdamas, kad butų 
paimtas caro kariuomenėn, iš
važiavo į Pietų Afriką. Po daug 
vargo, nuotykių ir kovų jis pa
galiau patapo didelių aukso ir 
deimantų kasyklų savininkas. 

‘Atsiekus jam didelio turto, jis 
buvo padarytus pei u, ir mirė 
1910 metais kaipo Lordas 
Landsworth, nepalikęs jokių 
tiesioginių paveldėtojų.

IPacific and Atlantic Photo]
Adolph Menjou, paskilbęs krutamu jei paveikslų artistas, su 

žmona. Dabai jis užvedė bylą norėdamas gauti perskyras.

bet prie šešiolikos kitų anglia
kasių, dirbusių viename urve, 
dėl ugnies ir garų sako, nebu
vę galima prisigriebti. Ir jeigu 
kurie jų buvo dar išlikę gyvi, 
jie turės urve užtrokšti. Žio
tys urvo, kur tie darbininkai 
buvo, buvo kompanijos užkim
štos. idant tuo budu užtroški- 
nus siautusi tame urve gaisrą 
ir neleidus jam išsiplėti į kitas 
kasyklų dalis. Urvo užkimši
mas buvęs padarytas valstijos 
kasyklų inspektoriaus. John I. 
Pn»tto, įsakymu.

Iš nuleistų į kasyklas gelbė
tojų būrio penkiolika žmonių 
laivo nritroškę. Išgabenti j pa
viršių jie buvo atgaivinti; ke
turiems jų atgaivinti reikėjo 
pavartoti pulmotoriai, ir jie bu
vo nuf abenti i ligoninę.

Ekspbozija įvyko baigus die
nos darbą, kai jau apie 700 dar
bininkų buvo apleidę kasyklas.

Žydai Vilniuje sumušė 
savo atstovą

X ILNIUS? 12^ 17 (Elta). - 
Keli šimtai bedarbių žydų įsi- 
briovė Į Vilniaus žydų bendruo
menę ir sumušė seimo atstovą 
Vigodskį, reikalaudami duonos. 
Iššauktas policijos būrys įvedė 
tvarką, po ko bendruomenė iš
davė bedarbiams po D/o svaro 
duonos.

28 darbininkai užberti 
sienai sugriuvus

NEW BRITAIN, Conn.. vas. 
4. North and Judd Manufac- 
turing kompanijos fabriko mu
ro sienai šiandie sugriuvus, bu
vo griuvėsiuose palaidoti dvi
dešimt astuoni darbininkai.

Iki šiol iš griuvėsių buvo iš
imti vienuolika pavojingai, gar 
mirtinai, sužeistų; jie nugaben
ta į New Britairf General llos- 
pital; septyni išimti negyvi, o 
vienuolikos dar nesurasta.

Komunistu demonstra
cija Dany sostinėj

KOPENHAGA, Danija, vas. I.
Vakar būrys komunistų bu

vo suruošęs čia demonstraciją 
prieš socialdemokratinę valdžią 
ir prieš karalių. Viename jų 
nešamų iškaišų buvo pasakyta: 
“Karalius gauna milioną kro- 
nerių bedarbių porcijos, kodėl 
mes negaunam?”

Sako, kad skaičius komunis
tų visoj Danijoj nesiekia dau
giau kaip 6,000. Jie iki šiol ne
sugebėjo išrinkti parlamentan 
nė vieno savo atstovo.

Nuo laiko, kai Lordas Lands- 
worth mirė, jo turtas dar žy
miai padidėjo, ir dabar yra pa
siekęs nuostabingo skaičiaus— 
daugiau kaip 200 milionų svarų 
sterlingų. Turto administrato
rium dabar yra žydų kongre
gacijos Johannesburge, Pietų 
Afrikoj, valdybos paskirtas as
muo, Eavel Ilirsch.

Veik visi Lenkijos Slernai 
per vietos ir Britų advokatus 
yra pareiškę pretenzijų turtui. 
Sako, kad kai kurie mirusiojo 
Lordo Landsvvortho artimi gi
minės, pavarde Stern, yra emi
gravę Į Jungtines Valstijas. 
Mozės Stern buvo gimęs Veng- 
rovo miestely, netoli Lodzės. 
Jo tėvas buvo smulkus pieki- 
ninkas vardu Abraham Stern.

AR NORI KĄ PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa-

Penki asmens sudegė 
farmos gaisre; įtaria 

žmogiudybe
DOWAGIAC, Mieli., vas. 4. 

Netoli nuo čia VJicbigano ežero 
krante sudegė VVilliamo VViikin- 
son farmos gyvenamieji namai. 
Degėsiuose šiandie surasta ap
degę penkių asmenų lavonai. 
Dviejų galvos buvo taip su
skaldytos, kad spėjama, jogei 
šeimynoj turėjus atsitikti tra
gedija dar prieš gaisrą. Spėja
ma, kad prieš tai buvo papil
dyta žmogžudybių ir kad žmog- 
žudybių papildęs po to pats nu
sižudė, pirma padegęs namus.

Oro linija iš Londo
no į Japoniją

MASKVA, vas. L— Sovietų 
valdžia veda pertraktacijas su 
Vokiečių Aero-Lloyd transpor- 
tacijos kompanija dėl įsteigimo 
oro linijos tarp Londono ir To
kio per Rusiją. Projektuoja
moji oro susisiekimo linija tu
rėtų (‘iii per Berliną į Maskvą, 
iš ten į Irkutską, Sibire, ir Pe
kiną, Kinuose; iš ten į Dairicną, 
Liaotung pasiausaly žiemių ry
tų Kinuose; iš ten per Seulą, 
Korėjoj, ir per vandenį i Jo
kio.

Proiestony bažnyčia 
prieš prohibiciją

I

NEVV YORKAS, vas. L — 
Rev. Dr. James Empringham, 
episkopai^ bažnyčios Church 
Temperance Society nacionalis 
sekretorius ir buvęs Anti-Sa- 
loon League vicepirmininkas, 
vakar susirinkime pareiškė, 
kad jo bažnytinė Temperance 
Society, kuli per penkiasde
šimt metų vadovavus judėji
mui už prohibiciją, dabar* pra
dėsianti kampaniją už tai, kad 
Volsteado aktas (prohibicijos 
įstatymas) butų modifikuotas 
ir kad butų įstatymu leista 
pardavinėti ir vartoti alus ii 
lengvas vynas. Jis sako, kad 
dabar pasirodę, jogei visiškas 
svaiginamųjų gėrimų uždraudi
mas padaręs blaivybės reikalui 
daugiau žalos, ne kad gero.

Tikis, kad Amerika pa
keis imigracijos įstaty

mą japonams

ieškoj ima i po 70 centų už colį
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

GYVENO 138 METUS 
ROSTOVAS, Rusija, vas. 4.

— Čia mirė vienas rusas, Ivan
Tretja, sulaukęs 138 metų am
žiaus. Jis buvo vedęs tris pa-
čias. Trečią pačią vedė turė
damas jau 100 metų. Jis turė
jo dvidešimt keturis vaikus, 
kurių vyriausia duktė dabar 
yra 101 metų.

IspanŲ aviatoriai nt-
skrido i Rio de

Janeiro
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, vas. 4. Skrendantieji iš 
Ispanijos į Argentiną ispanų 
aviatoriai, su komandoriu 
Franco prieky, šiandie atskri
do iš Pernambuco į Rio de Ja
neiro, per dieną padarę 1,264 
mylias kelionės. J Buenos Ai
res, Argentinos sostinę, .jiems 
liko dar 1,380 mylių skrĮsti.
t

Butas priėmė nacionaliy 
banku bilip

TOKIO, Japonija, vas. 4.— 
inlerp .-liaujamas atstovų bule 
emigracijos klausimu, Japonijos 
užsienių ministęris Šidebara va
kar pasakė, kad valdžia pilnai 
suprantanti, jogei Jungtinių 
Valstijų i 1X1 i k i-a. c i.i on įstatymas 
nesąs visai teisingas Japonijai, 
bei jis tikįs, kad dalykas atei
ty busiąs pataisytas. šiuo gi 
tarpu valdžios nusistatymas 
toks, kad japonai emigruotų i 
Pietų Ameriką.

Chicagai ir apiclinkei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai spė
ja:

Didžiumoj apsiniaukę; nedi-

Smarkus žemės drebėji
mas žiemiy Japonijoj

TOKIO, Japonija, vas. 4. 
žinių agentūra praneša,, kad 
šiandie kaip 8:84 vai. po pietų, 
smarkus žemės (hebėjimas su
purtęs Aomori miestą, šiaurinėj 
Japonijoj. Drebėjimas tęsės 
1 minutę ir 15 sekundų.

Kol kas riegauta jokių arti
mesnių žinių apie pragaištis, 
jei kokių buvo padaryta. Ao
mori yra nedidelis pajui io mie
stas, turįs 15 tūkstančių su vir
šum gyventojų.

BADAS KINUOSE

Motėrys ir mergaitės pardavi
nėjamos už maisto trupinius

ŠA N RAJUS, Kinai, zvas. 4.— 
Badas Honano provincijoj stip
riai įsigalėjęs. Kaina ryžiams, 
dėl visiško jų neužderėjimo, 
pakilus 800 nuoš., ir tūkstan
čiams žmonių gresia bado mir
tis. Daugelis jau dabar nieko 
nebeturi. valgyti ir minta tik 
šaknimis. Už maistą vyrai 
pardavinėja savo pačias, tėvai 
dukteris. Kūdikiai paliekami 
gatvėj mirti. Prasidėjo vagys
tės ir plėšimai.

Rado krosny sudegintą 
moteriškę; įtaria 

jos vyrą
SI0UX Cl’lY Iowa, vas. 4. 

—Policija suėmė čia vieną 
George Solomoną, 65 metų am
žiaus, įtariamą dėl baisios 
žmogžudybės: dėl sudeginimo 
savo žmonos, 47 metų, kurios 
apdegęs kūnas buvo vakar va
karą rastas jų namų krosny. 
Bado jį krosnin įgrūstą Solo- 
mono du sūnus, sugrįžę namo' 
iš darbo. Ievas buvo namie. 
Prieš tai vaikų klausiamas, kur 
motina, tėvas sakęs nežinąs, 
bet kai vaikai nuėjo į rūsį ir ra
do motiną įgrūstą krosnin, pa

WASHINGTONAS, vas. 4. - dėlė temperatūros atmaina; vi- siau apdegusią, tėvas ėmė aiš- 
Atstovų butas šiandie priėmė dutinis mainąsis vėjas. kinti, kad ji pati, norėdama
McFaddeno biliy, kuriuo nacio- Vakw. t 
nahams bankams leidžiama da- 28° F
ryti šalutines banko operacijas, 
kurias lejsta statė (bankams I šiandie saulė teka 
praktikuoti. džiasi 5:08 valandą.

vidutiniš- ugnį pakurstyti, įstrigus kros
ny ir mirus. Vaikai patys pra
nešė policijai. Jie sako, kad pa-

7:00, lei-staruoju laiku tarp tėvo ir 
motinos dažnai būdavę kivirčų.

Vilniaus krašto lietuvių 
mokytojų sąjunga 

7_____ t
VILNIUS, 12. L (Elta). — 

Vilniuj įvyko Vilniaus krašto 
lietuvių mokytojų sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas. Su
važiavime tarp kita ko buvo, 
padaryti platus pranešimai apie 
lietuvių mokytojų padėtį Vil
niaus krašte, mokytojų užda
vinius it kitus švietimo reika
lus. Suvažiavimas priėmė rezo
liucijas: 1) dėl teisinės lietuvių 
mokyklos padėties: 2) dėl me
džiaginės privatinių “Ryto” 
mokyklų padėties ir 3) dėl mo
kytojų atlyginimo.

Prieš pat posėdžio uždarymą 
salėj atsilankė Trakų dekanas 
kun. Maliukevičius, kurs pa
sveikino suvažiavusius Trakų 
dekanato lietuvių kunigų var
du. Pažymėtina', kad prieš tai 
buvo bandęs protestuoti buvęs 
suvažiavime valdžios atstovas 
žylinskis.

Mokytojų sąjungos valdybą 
sudaro P. Tamulevičiūtė — 
pirmininkė, B. Šičkaitė vi
cepirmininkė, M. Čekytė se
kretorė, St. Matijošaitis — iž
dininkas ir kun. Čibiras — na
rys.

Nusiginklavimo konferen
cija įvyks geg.6

VVASHINGTONAS, vas. i.— 
Jungtinių Valstijų ministęris 
Berne, Šveicarijoj, pranešė šian
die valstybės departamentui, 
kad l'autų Sąjungos šaukiamo
ji preliminarė nusiginklavimo 
konfeKneija tikriausiai susi
rinksianti gegužės 6 dieną.

Sudege Tichvino vie
nuolynas, statytas 

16-me šimtmety
MASKVA, vas. 4. — Gaisras 

sunaikino senovės Tichvino 
vienuolyną, vieną didžiausių ir 
gražiausių Rusijoj, statytą dar 
šešioliktame šimtmety. Ugnis 
kilo kareivių užimtuose triobe- 
siuose. Sako, kad istorinės 
vienuolyno brangenybės buvu
sios išgelbėtos. .Vienuolynas 
buvo' panašus į tvirtovę, apjuo
stas stipria siena.

Gaisras Harvester fabrike

LITI LE ROCK, Ark., vas. 4. 
— Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras vietos Interna
tional Harvester kompanijos įs
taigoj padarė apie $200,000 ža
los.

Aštuoni jurininkai žuvo 
jūrių audroj

Atlantiko pakraščiais siaut us 
vėaula su sniegu padarė daug 
žalos; 2 baržos paskendo.

NEVV YORKAS, vas. L—'Pra
eitą naktį Atlantiko pakarš- 
čiais, nuo tieorgijos iki Maine 
valstijos,siautė vėl smarki aud
ra su sniegu, padariusi nema
ža žalos. Ties New Jersey pa
kraščiu per audrą paskendo dvi 
baržos ir, kiek žinia, aštuoni 
jurininkai prigėrė.

Audra su smarkia sniego 
pūga kliaudė gerai ir Pennsyl- 
vanijos valstiją. Vėjas buvo 
taip smarkus, kad oro paštas 
tarp Now Yorko ir Chicago* 
teko suspenduoti. Transkonti
nentinis gi oro paštas iš San 
Francisco, pasiekęs CJiicagą, 
buvo atiduotas greitiesiems paš
to traukiniams toliau gabenti.

New Yorke tiek sniego pri
vertė, kad anksti šį rytą miesto 
administracija pašaukė apie 
dešimtį tūkstančių darbininkų 
gatvėms atkasti.

Šaliapinas vaidinsiąs fir
mose su Pala Negri

NEVV YORKAS, vas. I.
t Famous Playcrs Lasky filmų 
korporacija skelbia, kad garsu
sis rusų bąsistas, Feodoras ša- 
liapin, dainuojąs New Yorko 
Metropolitan operoj, ateinančią 
žiepią pasirodysiąs vieii ij kin
tamais paveikslais rodomoj dra- 
nioj, kartu su paskilbusia filmų 
aktore Pola Negri. Negri pasi
žinos su šaliapinu Rusijoj dar 
caro laikais.

Skandinavija kovos su 
Amerikos filmomis

KOPENHAGA, Danija, vas. 
4. — Ateinantį gegužės mėnesį 
Kopenhagoj įvyks Skandinavi
jos kraštų Danijos, Švedi
jos ir Norvegijos — filmų kon
gresas, kuiiame turės būt pa
skelbta kova su Amerikos kru- 
tamaisiais paveikslais ir pradė
ta kampanija už Europoj gami
ntas filmas.

PAVOGĘ $50,000 VERTĖS
BRILIANTU

NEVV YORKAS, vas. 4. - 
Trys banditai, atėję į Kelman 
Schafer bižuterijos krautuvę, 
surišo krautuvės savininką ir 
susižėrę brangmenų vertės apie 
50,000 dolerių, pabėgo.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui j banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

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

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

geresnio dėl padu

Vardas

Adresas

MEILES deive

Ben- 
žinot

rūpintasi

priklauso

Fuji Beari 
Malasas

8514*16 Roosevejt R d 
Arti St. Louis Avė.

CIUCAGO. 1LL.

(Virėjų M a 
gikas)

Tikras 
Impor
tuotas

Skaitykit šituos straipsnius kas sa 
vaite atydžiui ir pasidėkit juos atei 
čiai. t

meilės žaismes, visur meilė ir meilė

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

nes čia darbo nėra
- Laisvas Pilietis.

Kellogg’s Ali 
nuo užkietėji- 

Tai yra gryni grudų produktai 
lauk ėji-

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1789 So. Halsted St. 
Chlcago, I1L

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jęigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo Ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainui

Taip-jau jeigu kas turi vedi* 
y 

m ui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tefrul keripiaai j Nih- 
jienu ofisų, peš iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon- 
dent^msadvokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskirta
me bylas geriausi erti s savo daly
ko žinovams.

Jei kur dar ir 
tai joj dirba 
keliasdešimt 
čia, bedarbe 

nes sulig 
yra dirbtu

me
tą ir gyvybę.

r 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai-ka-

i-
Tėvas daujjply at- 

), o kai-kada jis 
tėra ’ kaitas už kūdikio 
a ir mirtį. Bet nepaisy- 

vistiek kūdikis tu- 
Ar tą gali skaityti tei- 

Zinoma,

kad šią savaitę nepadarę
Tad matote kokis yra

THE 
COOKS MACIC 

OR

MOtASSES

MEILE! MEILE! ‘-‘MILDA” MEILĖS DEIVĖ!
Milda myli bernelį Ramūną, Ramūnas myli Lytą, I.

Gaidą, Gaidas myli svajoti ir juros bangas. Lietuvių Dievąs Perkūnas myli Mildą, ir 
sayo griausmų galybe nutrenkia jos mylimą Rumuną. Senelis Svajus savo šimtame
tėje krutinėję pajukta meilę, jaunimo meilės dainas, piemenėlių meilės gėles, Deivių 

’ , Milda” meilės Deivė. Kuris praleis nepama
tęs “Mildos vaidinimo, tas didelei save nuskriaus ir ilgai to gailėsis.

Sceną dabins šie pasižymėję artistai:
B. Liutkevičius, J. Šimkus ir M. Kasparaitis, Rezisorė M. Dundulienė.
Po teatrui balius, Muzika V. Karpa liaus.

išąeriausiiikarviy 
vieno ir arimo 

cukraus specialiai 
ddkudikiųkuriem 

reikia tikro 
maisto dėl j# 
išauginimo.

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

Yra keletas nurodymų kuriuos dak
tarui nurodo pirm gimimo jūsų kūdi
kio. Valgykit avisius, cielus virtus 
gludus, 2 gerkite daug vandens. 8 
apsisaugoki! nuo riebių ir saldžių val
gių, 4 gerkit pieną ir vartokit jį su 
Kelioggs All-Bran 
Bran gamtos gydu 
mo 
kurie išvalo jūsų žarnas 
mas pasidaro reguliaria ir naturalis.

Motinos kuios prižiūri savo kūdi
kius praleidžia daug nemiegotų naktų, 
ios surado, kad nup niežėjimo odos 
Cadum Ointment yra gera pagelba. 
Tos puikios gyduolės prašalina niežė
jimą, jos džiovina ir gydo kur tik oda 
yra užraudonavusi. Jei jūsų kūdikis 
turi odos nemalonumus, bandykit Ca
dum Ointment. Čadu mOintment pri- 
rengima spadarytas Amerikoje ir ne
kenkia kad i rdeilkatnai kūdikių odai.

'Pūkštančiai ir tūkstančiais kūdikių 
reikalauja yaptingos globos metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems 
ypač reikalinga valgių, kurie maistin
gi. Jie reikalauja maisto, kuris pa
darys juos stipriais ir vikriais kad 
atsigintų prieš ligas. Tėvams tokių 
kūdikių yra stipriai rekomenduoja
mas Bordens Eagle Brand Pienas. 
Būdamas puikiausiu pienu sumaišytu 
sif geriausiu cukrumi moksliškai jis 
pagelbsti nedapenėtiems kūdikiams 
greitai atsigauti ir augti svaryn, kas 
reikalinga sveikatai ir stiprybei.

čia
sumer 
bininkų 
karna 
Ir tai darbininkai kaip 
prie tu ledų skrenda, 
už $2.50 per ištisas 10 valandų 
šalti ant upės, ar daržinėj visi 
šlapi tąsyti ledus.

Todėl aš patarčiau darbinin
kams iš kitur į čia darbo jieškoti 
nevažiuoti 
si te.

Darbininkai gi jokios organi
zacijos neturi ir dar gal negreit 
ją turėff, nes šiame miestelyje 
mažai yra dirbtuvių, išėmus gy
vulių skerdyklas, 
yra kokia šapelč, 
tik po keletą ar 
darbininkų. Tad 
niekad neišnyksta 
miestelio permažai

Nieko nėra 
rymo gleivių ir dėl parudinimo. 
Padaro paprastą maistą ekstra 
skaniu. Receptai ir pilni nuro
dymai ant kiekvieno butelio. 
JMusipirkit nuo savo grosernin- 
ko šiandien.
Reikalaukit Fuji Išdirbimo — 

Geresnės rųšies ir pigiau 
kainuoja

Reikalaukit dykai receptų 
knygutės

FUJI TRADING CO 
22 E. Kinzie St. Chicago

Štai nesenai Consumer Co. 
pradėjo imti ledus iš upės, tai 
darbininkų kaip musių priskri- 
do, bet visų suimti negali. Jei 

butų bent kelios tokios Con- 
, ir tai užtektų dar- 
O kiek gi jiems mo- 
Tik po 25c i valandą, 

musės 
Jie turi

Antra, čia iš senai yra įves
tas paprotis bosus vaišinti pan- 
tukčmis. Tai įvedė tamsus dar
bininkai, bet dabar tas paprotis 
taip įsigyveno, kad jei kuris 
darbininkų neatneša savo bose
liui pantukes ar nepasikviečia į 
namus, tai būna visaip persekio
jamas; jam ir darbas sunkesnis 
duodamas, o ir greičiau iŠ dar
bo šalinamas. Tą daro visi bo
seliai — nuo mažiausio iki di
džiausio ir rankioja nuo tamsių 
darbininkų pantukes. Kuris gi 
neatneša, tai tą tuoj’ pradeda 
persekioti, o pasiskųsti nėra 
kam, nes beveik visi bosai tą 
daro.

bendrą sutartį, per patarimą lie
tuvių advokatų, kurių yra du 
Deitrote. Visi dabokime savo 
reikalus, nes raudonųjų biznie
rių valdyba, kaip išrodo, 
naši kuo kitu, tik ne šėrininkų 
reikalais ir jų nauda.

— Šėrininkas. v

gas“ rašo, kad darbai pilnai 
eina.

Darbai čia ne kaip eina ir šim
tai bėdarbių kasdie stovi prie 
skerdyklų vartų, bet tik retas 
kuris gauna darbą. Bet ir tie, 
kurie dirba skerdyklose, yra ne
žmoniškai išnaudojami, čia da
bar yra įvesta tokia sistema, kad 
vienas iš viršininkų, pasidėjęs 
laikrodėlį ant lentelės, prieina 
prie kiekvieno darbininko ir žiu
ri kiek jis gali padaryti į pas
kirtą laiką. Iš to paskui nusta
toma kiek turi darbininkas į va
landą padaryti, o kiek viršaus 
padarysiąs, tai gausiąs bonusą 
— nuošimtį. Bet tą bonusą pa
sidaryti nėra lengva, nes tai 
reiškia, kad kur dirbo, trys dar
bininkai, dabar turi pasilikti du 
ir tie du turi padaryti ir trečio
jo darbininko darbą. Taip dirb
dami vieną savaitę dar gauna 
kelis dolerius bonuso, antrą sa
vaitę gauna jau mažiai!, o trečią 
tegauna tik po keliasdešimt cen
tų. Eina teįrautis Rodei tiek 
mažai bonuso, bet jiems atsako
ma 
daugiau 
čia darbininkų išnaudojimas

Lietuvių kooperacijos 
drovės šėrihinkai turėtų 
kas yra doroma su jų sudėtu 
turtu ir kas jų turtą prižiūri. 
Bet gi to ščrininkai nežino. Yra 
žinoma tik kad dvi L. K. B. 
krautuvės jau yra parduotos; 
dirbę tose krautuvėse darbinin
kai jas ir nupirko.

Likusi žemė, 4 lotai, kurie 
priklausė L. K. B., taipjau liko 
parduoti metai atgal: Tai da
bar liko tik šėrininkai ir pink- 
gai. Per ilgą laiką dabartinė 
valdyba nesistengė padaryti at
skaitų ir nustatyti kiek šėrai 
yra verti, tik ima algas iš tų pi. 
nigų, kurie jų rankose yra. O 
tai yra dėlto, kad L. K. B. yra po 
glpba Laisves* diktatūros ir 
raudonųjų biznierių. Esąs ir iž
dininkas, bet, kaip pasakojama, 
be jokios kaucijos. Esą ir dau
giau neaiškumų. Tikrosios pa
dėties niekas nežino, nes jokių 
atskaitų neduodama jau per dve 
jus metus. I ik pastaruoju metu 
pradėjo siuntinėti “pro.xy”, kad 
pasirašyt ir prisiųsti valdybai—- 
kooperaciją likviduot, bet taip 
ir nepasako kiek yra vertas Še
ras. Esą neaiškumų ir su Še
rais.

Dabar kooperacijos šėrinin
kų priedermė yra pareikalauti 
pilno peržiūrėjimo visų knygų ir 
viso L. K. B. likusio turto ir ta
da dalytis pinigais, po kiek išeis, 
o ne taip, kaip dabartinė valdy
ba nutarė. Taipgi reikia turėti

lą pamačiau ant lango Chicagos 
“Draugą”. Kadangi jį mažai 
kas čia skaito ir todėl retai ten
ka jį matyt, tad ir man parupo 
pažiūrėt kas jame rašoma. Ra
dau žinutę iš Sioux City, kurioj 
nieko svarbaus nepasakyta. Tik 
pabaigoj žinutės parašyta: “Čia 
darbai skerdyklose ir kitose ka
pose pilnai eina.“ Ši pastaba ir 
privertė mane rašyti šią žinutę, 
kad kartais “Draugas“ nesuklai 
dintų bedarbių ir neįtrauktu 
juos į dar didesnį vargą, pamasi 
nant atvažiuoti į čia darbo j ieš
kotis, kurio jie neras.

Kad darbai čia gerai eina — 
yra gryniausias prasimanymas. 
Bedarbių šimtai slankioja nuo 
vienų vartų prie, kitų, o “Drau-

JT U* 81 Ikupono

dykai lietu- 
vlftkai pamokti 

kaip prižiūrėti 
jr penėti aava ir 

jįjr jūsų kudik|. lAklrp- 
kita i r prilipkite 

T Šiandie eu jūsų vardu 
tr adresu.
II® BORDEN COMPANY 
•cftn Bldg. New York

MOTINYSTĖS ATSAKAMYBĖ
Tuksiančiai kūdikių kasmet miršta 

nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų 
būti gyvi — sveiki;Jr linksmi —- jei 
jais butų buvę tinkamai 
Kas kaltas? Suprantama, kad ne ku 
dikis. Taigi atsakomybė 
tiems kurių pareiga yra žiūrėti, kad 
viskas kas galima butų buvę padaryta
— pirma lygiai kuftp ir paskui gimi- 

kad apsaugojus kūdikio sveika-

Paprastai motina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai-ka
da ji užsipelno šitos kritikos, bet dau- 
gelj sykių ir ne 
vėjų yra lygiai kalias 

tikvienas ir t 
apleidimą, arba 
kitę kas kaltas 
ri nukentėti 
singu apsiėjimu su kūdikiu 
kad ne.

'rodei dėl žmonijos labo bukite žmo
niški ir duokite savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, būti sveiku ir link
smu, kad galėtų vėliau netik pats sa
vimi rūpintis, bet aprūpinti gali būt 
ir tėvas, ir motiną. Atminkite, kad 
jūsų kūdikis nieko negalėjo sakyti, 
nei už nei prieš atėjimą j šį pasaulį
— jų« jį čionai jvodėte — taigi duo
kite jam dabar progos.

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

psaugojimo mo- 
Motina gafi pažeisti kudikj, 

irtn devynių

Kūdikio iš^yveni-

Dėkingos Motinos Liudymas
vienu Pa‘’ “* “**’ J*’
liudijant ap;e linksmus da ?“ mUms ’iunčiami* praneiimų, 
nuo vidurių unUtėji^o ‘“m <3UtUB naud°j“nt Bambln° 
(diarrhoea). J °’ v^unU dieglio, viduriavimo

'“"■-'"■m. • «>■
po 3Sc bont an* Z”0 par,’du°d* v..'... vaistinis.

k »toX. U«Ui U labo.

Gyvybė, sveikata ir sveikas kudi 
kio išsivystymas priklausė daugumo 
je nuo sveikatos i 
tinos 
kurį ji nėšioj’a lygiai »i 
mėnesių j)rie šgimdym^ kaip ir devy 
nius mėnesius po, .................. \
mo proga priklauso nub šeimynos už
darbių, tėvų sveikatos ir teisingo gy
venimo, apsaugojimo neščioš motinos 
nuo persidirbimo, 
rūpesčių, nuo motin' 
mo laike nėštumo ir gimdymo, pasil
sėjimo, palaikymo penėjimo iš krūtų, 
ir supratlyvos motiniškos priežiūros 
namuo.se.

Daugiau pusės tų kūdikių, kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 
miršta iŠ priežasčių sąlygų, kurios 
esti pas motinas. 1916 metais sura
šyme daugiau kaip JO nuošimčių Su
vienytų Valstijų gyventojų, buvo dau
giau kaip 75,000 mirčių kūdikių jau
nesnių nei vienas mėpuo (jie sudarė 
45.9 nuošimtį visų kūdikių mirčių). 
Didžiuma šitų kūdikių buvo tokie, ku
rie gimė silpni delei ligų ar sužeidi
mų. Ne kurie iš jų mirė dėlto, kad 
motinos nežinojo akip apsaugoti savo 
krūtų pieną arba nesuprato žvarbos 
penėjimo krūtimis, šitie kūdikiai bu
vo bereikalinga auka ignoranCijos Ir 
blogoms gyvenimo sąlygoms.

Motinos apsaugojimas nebegalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie 
gimdymo turi būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra netik bu
siantis pilietis, bet tos pačios sąlygos 
kurios numarina pusę mirštančių kū
dikių kasmet, galima sveikatai ir gy
vybei tų, kurie išlieka gyvi. Ir rei
kia kreipti domę ne j tuos kurie jau 
mirė, bet j tuos, kurie gyvena.

v

žinių 
matyt lietuvių laikraščiuose, iš
ėmus chicagiškį “Draugą“. Bet 
ir jame davatkų korespondentas 
nieko svarbesnio nepraneša. O 
iš pažangiečių irgi niekas neuž
siima rašinėjimu, tad taip visi ir 
tyli. Gal bučiau ir aš nerašęs, 
jei ne “Draugo“ korespondentų 
prasimanymai. m

OOVIEHNASTIS
(Ingali<»nmaO

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK S AU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Miestas......... ........................ State.............
Išpildyk ir tiųsk Naujienoms

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedtie 8052 Z,

Metinis Balius
Lietuvių Nepriguimingo Kliubo 

Su bato j. Vasario (Feb.) 6, 1926 
MILDOS SVET„ 3142 So h.|sM Sl

Pradžia 7-tą vai. vak
. Siame vakare (atėjimas i .................... ,Ž“"Ka

tai. Nariai negina naščiuos *^i 35 metų senumo bus vei-
ženklus. Bus labai linksmas bąli.. „T."' iš draugijos gaus garbės

v ntts ballus» PJie geros muzikos.
.... Kviečia visus KOMITETAS'

EAGLE BRAND
CONDENSEO M1UV

S kUDIKIV X. 
GEROVĖS skYRIUs'
DEL APRŪPINIMO 

MOtinų ir Jų 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

M *****
KMiklv
aijtaua ynk dalyku gyva* 

•varta Ma/nal kr tatai 

tr mm JataMM. ta tai 

yra dalyta, karj am ta
riau ratUarilkta lata 
terpta atvirai ir tetarai

MILDA
Lijų aktų mithologijos pasaka

PIRMYN MIšRUŠ CHORAS

vasario-Febniary 7-t?d„ 1926
P..., . MELDAŽIO svet.p. lyKlui va| ^2 We>l pUce
------ _ Tikietų kaina: 75c ir $1.00, ant šokių 50c

namuo.se
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Indiana Harbor, lnd;
Katalikas žmogžudys ir kitos 

žineles.

buvo rašyta, kad jaunas 
; P. Jankauskas liko nu- 
t elektros kėdėj už nu-

žudynių kito jauno
nebūtų

klaida padaryta ir sunku ją be
nt i taisyti. P. Jankauskas užmo
kėjo savo gyvybe už savo blo
gus darbus. Jis buvo žinomas 
dienų kalėjimo. Frank Wilkow- 
nuo pat mažų dienų kaipo blo
gas žmogus" (kad man) netik 
Indiana Ilaibo10' l)t'l lr apie’

iš Lietuvos (Jis paėjo is riun- 
užsiimdavo klo

tu vogimais, lai 
buvo papuolęs 

j kalėjimą, bet 
ui i ir vėl pradė
tąjį užsiėmimą.

Bet vienas sykis nemelavo » 
liko našautas ir nužudytas.

mušt\ nemi>

eidavo.

nižudė, tai motina 
parsivežė ji namo, 
jus kaip pridera.

bet kaipo gerinus'
[ai prieš einant J

sas nuodėmes, gavo “pa-
patepimų’

raštą, kad prie

męs visus katalikiškus sakra- 
minliis ir eina mirti kaipo 
d’evi-baimingas žmogus.

Musų kunigas yra labai die- 
vuotas ir kiekvieną nedėldieių 
vis primena savo parapijonims, 
kad Jeigu ji 
nelankys

e neis išpažinties ir 
bažnyčios, lai

ir kad mirtų, tai tie- 
i pragaro dugną. O 

yia keikiami tie, ku- 
uesiduoda tempti ant ku

nigo kurpalio. Bet čia pasirodė 
yla maiše, kad jam yra tik pi
nigai reikalingi. Kada parsive
žė lavoną, lai vienas iš šeimy
nos nuėjo pas kunigą prašyt.

šiai eisią 
labiausiu 
rie

neduotų nieko, tai kunigėlis bu-

Itimą "pragaro”. Bet kad žmog
žudys atliko kas jam nerūpėjo, 
lai palaimino į "daųgų”.

Petro Jankauskio tėvas ii 
brolis Povilas nedalyvavo lai- 

nes juodu abu sėdi
pavieto kalėjime už muštynes.

bus1 dotuvėse,

redė visas popieras; kunigas 
įsake skambinti už "dusią”, bet 
i bažnyčią nešti neleido, 
esą parapijonys labai supyktų; 
bet mišias tai esą galima atlai
kyti, be to jis nueisiąs į namus, 
pagiedosiąs, pakrapinsiąs, pa

busiąs kaip ir 
kad butu buvęs. Ir 
buvo padaryta kaip

uilarta. Bet gal manot, kad tas 
ziskas buvo padaryta dėl garbės 
ir švtntenybės? , Ne, bet kad 
gavo gerai apmokėta, tai dėlto

‘atminsiąs 
bažnyčioj

visas katalikiškas priedermes, 
kunigas palaimino ir dabar 
šventas Petras, jo patronas, ne- 
»alix nieko sakyt, turi leist į 
‘dangų’’ ir pasodinti viename 
uosle su kunigais, vyskupais 
r visais šventaisiais. Ar tai ne 
menkių biznį“ tie kunigai da- 

•o. o tamsus parapijonys tam 
iki? Bet jeigu Lutų numiręs 

betkad

Fast Chicago, kur jį laukia teisi
mas už plėšimus.

Taipjau laukia teismas už 
plėšimus ir Joe Hendrix, 4021 
Grand Blvd. Davė Goviciar 
taipjau atiduotas teisman už 
plėšimus. <

Mike Senuos, 1200 Kudid 
Av;., už užpuolimą gavo 0(1 
ski už plėšimus gavo 0 mėn. 
kalėjimo ir $25 pabaudos. Bet
gi abiems kalėjimo bausmė ta
po suspenduota.

Keičią dienu atgtil tuščiame 
lolc prie 139 ir Becch gatvių, 
grabinius Josn Sulski rado la
voną jauno vyro, apie 3(1 metų, 
siivarstylą kulkų. Manoma, kad 
jis yra chicagielis; nušauta gi 
jis veikiausia iš keršto.

Vaiku Tėvas.v ~

Tai dar ne viskas. Yra ir

Pasimokinkite iš P. Jankau
sko likimo ir dabokite, kad ir 
kiti.u ypač jūsų vaikų neištik
tų lokis pat likimas. Matėte 
gal niekurle Jahkauskį, kaip 
sudeginta buvo galva, rankos 
ir kojos nuo elektros vielų. Jau 
dabar poras jaunų lietuvių vai
kinų sėdi kalėjinn' ir laukia 
teismo už plėšimus. Tai bloga 
žinia ir didelė sarmata tėvams 
ir dar katalikams, kad jų vai
kai yrą blogi ir užsiima plėši
mais
tokių katalikų vaikų, kurie ne
nori 
dirbti, o sėdi per dienų dienas 
pulruimiuose ir ką-jie ton da-! 
ro, tai nė tėvai nežino. Tėvams 
reikėtų apsirūpinti kol dar ne- 
pervėlu ir nelaukti kol vaikai 
padarys kokį nerpalonų darbą 
ir bus teisiami kaipo blogi žmo- 

i nes. Dauginus knygų ir laik
raščių skaitykit, o mažiaus po
terių kalbėkite, tai busite ap- 
šviestesni ir mokėsite auklėti 
vaikus,iš ko paskui galėsite pa
tys pasidžiaugti.

nė mokintis, nė darbo

Pastaromis dienomis jaunuo- 
lijJ- Frank G udlow.sk i, 3728 
Deodar St., tapo areštuotas Ke-| 
wn nee, III., ir atgabentas j

Jeigu Jums Nusibodo
Paprastumas

ŠNIŪRAS dirbtinių perlų ir eilė 
tikrų, perlų yra labai panašus 
jeigu juos gauni iš krautuves. 

Bet laikas nudėvi dirbtinius, kuomet 
tikriems priduoda žvilgesį.
Taip panašiai yra ir su cigaretais. 
Paprastas cigaretas gali jus užganė
dinti tik vienam kartui, kuomet

išskirtina ryšis bus mėgiama ir laiko
ma ilgam laikui.
Kuomet pirmą syk pridėsite savo 
lupas prie Helmar jus tuojaus pri
sirišite prie Helmar and nuolatinis 
besidraugavimas padarys jus arti
mais ant visados.

Susipažinkit su

JH ELMAR
Karalienė Žymiausiu Cigaretę

-'t’Vs.-jJ

O
F LonlhrJ

Ar jus žinote, kad —
'Lietuvos ir Rusijos respublikų 

atstoviu turės savo suvažiavimu ii’| 
kulbe, nple upsimulnyni, politiniu 3I0l So. Ha|st<!d st k 31 ,
kalinių. Ar jus žinote, k:i<l llelimir| ’
'Turkiški cignretiil turi savyje gry-1 
ni| turkiškų tabakų. Paprasti cigare- 
tui Imi paprastų maišytų tabakų, 
šiai kodėl Helimirai Skiriasi nuo 
kitų paprastų, kurie yra suvynioti 
į pundelius.

I Mis. MICHNIEV1CZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Yards 1119 
. Baigusi akuše

rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fennsyl- 
▼anijoa ligon- 
bučiuose. Sąžt-

ANT JŪSŲ LOTO 
Pastatysime 5 kambarių murinj 

bungalow už 
$4950 .

$500 j mokėti kitus po $50 j mėnesj 
2 datų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, Įeitus kaip randą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd.
Tel. Palisade 2977

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 nuc
8 ryt0 iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 8188 
d. Woitkiewicz- 

BANĮ S
AKUŠERKA

Pasekmingai pa- 
.amauja mote- 
im« prie gimdy- 
no, patarimai 
1 y kai moterims 
r merginoms.

311J Stith 
Hal.itacl St.

Lietuviai Advokatai
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 1316 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310
- Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

9

KJURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandom nuo 9:30 iki 4:30 vak 

, Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St.

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

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

j. P.-WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman G377

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Su. La Šalie St., Room $30 
Tel. Central 6390 

Vak, 3223 S. Halsted S't„ Chicago 
Tel. Yards 4681

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Ijeavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

Pitnyčios.

>—■■. .
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822Š 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
, Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

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

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

f
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į 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 kito. Kuponai be datų nepri
imami. Paduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

..................................................... Atkirpk čia ..............................  -.......
Data: Vasaris 5, 1926

**'Z cO A PORATlOty

PRESENT FORR^Mfy
UNITED PROFIT'SHĄįttTOVJ 

ŠENOJMUtVC 6lCw4,$at-Al P« E PA! 0 TO

RING CORPORATION

/SftaaM ir^TriT
WWiyt5įįW,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois •
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

‘-DR, HERZMAN^

Tol. Armitage 2822

OR. W, F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė

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

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

1 Dienomis: CanaJ 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais!

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

34(14 So. Haloled St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofi«o TelephonnH • Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5703 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

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

Rezidencija —• 4449 So. Cnlifornia Avė.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milnaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

' ~~~ - - . l-.~ 

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

rxxxxxxxxxxxxj[xxzxxxxxxxxr

’ Dr. Lawrencfl P. Slakis Ę
m DENTISTAS
m 4454 So. Western Avė
« Valandos: n
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * XXX3XXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXX

H 
M 
M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland T/d. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENT1STAS 

4712 So. Ashland Ave„ 
near 47th Street 

CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

. Ofiso Tel. Cąnal 0257
DR. P. Z. ZALATORJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais no* 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulcvai^i 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Ro t h
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vynlką. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicagv 
arti 81 st Street

Valandos, 1—3 po piėt, 7—8 vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 dina.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.AJR. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampa* 47-tos 
ant 2 lubų

i. i ■ . .-■■■ -

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 Su. Leonus, kampas 18 ir Rlae 
[sland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 va), vakare.

Telefonas Canal ^912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358 

----------------------------__-------------------------- f

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

L--------------------------- ------------------- —

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių. Ausų. Nosies Ir Gerkite 
'Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 0 vak. 

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2060 Loaan Blvd. 

Tel. Beimont 5217.
..............................  J--------

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

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

| Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Iladley, L’censed 
710 Weat I8th Si., Chicago, 111

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

. ............  i

udlow.sk


NAUJIENOS, CHcago, ID.

NAUJIENOS
The 1 ithuaman Daily New« 

, fuMiahed Daily Kicept SunMay 
LitbuariLan New« ruh. Ca. lao.

Kditor P. GHiaAITia 

1739 Soitb Halatrd StroM 
Chicago, III. 

Telephoee RooMvelt MM

Subacrlption Ratas i
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year out&ide of Chicago.
$3.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

tfarch 17th, 1914, at the Post Office 
»f "hieago, III., under the act of 

2nd 1879.

i Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų ....___ ______ —
Trims m4ueaiams ________
Dviem miaesiame
Vienam mineelui------—

Chicagoje per nešiotojui i
Viena kopija —--------------..
Savaitei .................. —------------- 18c
Minėsiu! ___ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama ---------
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metanų ........................  |8.00
Pusei metų .........     4.00
Trims mėnesiams ______   2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00
— 4.00

210
1.59

. .75

j Apžvalga
VOKIETIJOS DARBININKAI 

PRIEŠINGI KAIZERIO 
REIKALAVIMAMS

Bučio žodžiai, pasakyti katalikų 
veikimo centro kongrese:

“Turiu faktų ir faktų, kad 
musų centralinėje valdžioje 
reiškiasi nesąžiningumas, bet 
graudu man juos čia minėti, 
ir aš neminėsiu.”

ir
$7.00

... 8.50
1.75

- 1.25
..... .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų'Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Cmcago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85M.

EPISKOPALŲ BAŽNYČIA PRIEŠ PROHIBICIJĄ

PROHIBICIJA NAIKINA BLAIVYBĘ
• ••••• • •••••

BET DAUGELIUI JI NEŠA NAUDĄ
• • • • e w i

JI GREIČIAUS IŠNYKS, NEGU BUS PANAIKINTA

’ Protestonų dvasiškija Amerikoje daugiausia prisidė
jo prie to, kad tapo įvesta prohibicija. Dar prieš karą pro
testonų kunigai vedė smarkią agitaciją už tai, kad butų 
uždrausta svaiginamieji gėrimai. Karo metu žmonių pro
tas taip sumišo, kad jie prieš tą agitaciją nebeatsilaikė. 
Prohibicija laimėjo. .

Šiandie gi ta pati protestonų dvasiškija jau kelia bal
są prieš prohibiciją. Protestonų episkopatų bažnyčia, pa
sak jos sekretoriaus Dr. James Empringham’o, milžiniš
koje savo daugumoje reikalauja, kad Volstead’o aktas 
(draudžiantis svaiginamuosius gėrimus), butų pakeis
tas.

Kodėl protestonai dabar ėn)ė priešintis prohibicijai ? 
Todėl, kad, anot jų, prohibicija kenkia blaivybei.

Tai yra teisingas pastebėjimas. Kol alkoholis nebu
vo draudžiamas, daugelis žmonių vartodavo Jeųgvus gė
rimus. Juo tolyn, tuo didesnis skaičius mesdavo degtinę 
ir tenkindavosi alum ir lengvu vynu. Jeigu ne Volstead’o 
įstatymas, tai šiandie jau gal butų Amerikoje tik nežy
mus nuošimtis tokių žmonių, kurie neapseina be stiprios 
“viskės”. Bet prohibicija tą progresą sustabdė. Kai vie
šas gėrimų pardavinėjimas tapo uždraustas, tai išsiplė
tojo “munšaino” darymas ir šmugelis. Kas dabar yra iš
troškęs, tas negali beveik nieko kita gauti, kaip tiktai pa
tį stipriausią ir kenksmingiausią snapsą, dažnai dagi su 
visokiais nuodais. Ir Amerikos žmonės šiandie vėl pavir
to stiprios degtinės vartotojais.

Patyrimas su prohibicija parodė, kad įstatymiškas 
gėrimų draudimas veda ne į blaivybę, bet visai priešin
gon pusėn. Žmonių, kurie dar tebetiki j prohibicijos iš
ganingumą, Amerikoje šiandie tur-but randasi nedaug. 
Bet yra labai daug žmonių, kurie turi iš prohibicijos as
menišką naudą. Tūkstančiai žmonių yra susikrovę dide
lius turtus, bešinkuodami “munšainą” arba bepardayinė- 
dami iš kitur atgabentą degtinę. Kiti vėl daro gerus pini
gus, gaudydami slaptus degtinės pardavinėtojus arba im
dami iš jų kyšius. Todėl panaikinti prohibiciją butų dar 
sunkiaus, negu buvo ją įvesti.

Mums rodosi, kad net ir daugelis tų, kurie jau dabaj^ 
smerkia prohibiciją, butų priešingi jos atšaukimui. “Dp^ 
ros mokytojai”, kurie pirma susiriesdami J$eikdave^STko- 
holio “velnią”, šiandie gali ‘sakyti puikiausius pamokslus 
apie “butlegerių” nedorybes. Jeigu prohibicijos nebūtų, 
ką gi tie šventablyvi pleperiai veiktų?

Vargiai tat galima tikėtis, kad prohibicijos įstaty
mas bus kada atšauktas. Politikieriai, kurie pervarė jį 
federaliame kongrese ir steitų legislaturose, veikiausia 
nenorės atvirai prisipažinti, kad jie padarė nesąmonę, 
— jeigu jie ir nepaisytų visų tų galingų interesų, ku
riems prohibicija neša naudą. Greičiaus reikia laukti, kad 
valdžia paisys to įstatymo vis mažiaus ir mažiaus, iki ji
sai visiškai paliaus veikęs praktikoje. Taip yra atsitikę 
su daugybe įstatymų, kurių nebuvo galima įvykinti gy
venime.

“Butlegerių” rojui todėl pavojus tur-but negrasina. 
Jie ves savo biznį, kaip vedę; pamokslininkai juos keiks; 
policija ims kyšius; žmonės gers, kol akys neiššoka ant 
kaktos, — ir ilgainiui viskas nejučiomis sugrįš į prieš- 
prohibicinę gadynę. Tuomet gal vėl pradės išeiti iš mados 
stiprieji gėrimai ir ims platintis blaivybė. A

Iki tatai ateis tečiaus, kiek nelaimingų gyvybių suės 
“munšaino” nuodai!....

Buvęs Vokietijos kaizeris 
įvairus princai sumanė; teismo 
keliu reikalauti, kad jiems bu
tų sugrąžinti turtai, kurie bu
vo konfiskuoti revoliucijos me
tu. Keletą bylų teismuose ji^ms 
pavyko laimėti, kadangi Vokie
tijos teismuose da ir šiandie te
besėdi dažniausia dideli atžaga
reiviai Tatai padidino karališkų 
ir kunigaikštiškų parazitų ape- 

I litus ir jie ėmė statyti vis dau
ginus reikalavimų.

Delei to kilo Vokietijoje smar
kus judėjimas. Socialdemokra
tai jau pereitą vasarą pradėjo 
kovot už tai, kad ne teismai, 
bet valstybė išrištų tą klausi- 

| mų apie konfiskuotuosius )_>u- 
vusiųjų krašto valdovų turtus. 
Neužilgio po to socialdemokra
tai ėmė svarstyt sumanymą -pa
duoti tą klausimą visuotinam 
piliečių nubalsavimui, referen
dumui. Lapkričio mėnesyje bur
žuazinė spauda, patyrusi apie 
tą socialistų planą, paskelbė jį, 
kaipo sensaciją. Tuomet ir ko
munistai jį pasigavo. Numany
dami, kad tai bus geras agita
cijos įrankis, komunistai pra
dėjo vesti smarkią kampaniją 
už referendumų^

Už referendumą tuo budu da
bar stoja ir socialdemokratai, ir 
komunistai, ir nėra abejonės, 
kad pritarėjų referendumui ran
dasi daug ii’ kitose partijose. 
Nuosakiai pasidarbavus, mo- 
narchistų priešams butų nesun
ku laimėti. Tik gaila, kad kol 
kas tarp jų nėra susitarimo.

Nors komunistai ne patys su
galvojo tą referendumo planą, 
bet jie stengiasi visiems už
bėgti už akių, idant pasiro
džius, kas jie esą “geriausi” 

| darbininkų užtarėjai. Nelaukda 
mi, kol socialdemokratai paga
mins sumanymą referendumui, 
jie pasiskubino įteikti reichsta
gui (krašto padamenlui) savo 
sumanymą, kuris', kaip spauda 
rašo, teisės atživlgiu turi gana 
stambių ydų. Jeigu dabar so
cialdemokratai įteiks rimčiau 
apdirbtų sumanymą, įr abudu 
tuodu sumanymu eis balsavi
mui, tai balsai gali susiškaldy- 
li, taip kad kaizerio atlyginimo 
šalininkai gali surinkti dau
ginus balsų savo pusei.

Be to, visuotinam balsavimui 
eina he tiktai originalis suma
nymas, bet ir. tie pataisymai, 
kuriuos gali prie jo pridėti 
reichstagas. Tuo budu prie 
dviejų aukščiau minėtų suma
nymų prisidėtų dar trečias. Tuo
met referendumas tikrai nepa
siektų savo tikslo: monarehis- 
tai visi balsuotų vienaip, o mo- 
narchistų priešų balsai suskiltų 
j tris dalis.

Šita kova prieš ex-kaizerio ir 
kunigaikščių pretenzijas dar 
kartą parodo, kaip pragaištin
gas dalykas Vokietijos darbi
ninkams yra vienybės stoka. 
Paskutiniuose rinkimuose į 
reichstagą socialdemokratai ga
vo netoli astuonių milioiių bal
sų, komunistai apie du milionu, 
o kitos partijos apie 20 milio- 
nų. Aišku, kad ir tarp šitų par
tijų balsuotojų labai įžymi da
lis susidaro iš darbininkų. Kuo
met komunistai eina prieš so
cialdemokratus, o didelė dalis 
darbininkų dar teberemia bur
žuazines partijas, tai laimi dar
bininkų priešai.

0 “Draugas” stengiasi, kiek 
drūtas, tą valdžią nubaltinti. Ar 
tai yra pavydėtinas darbas?

Anaiptol!
Mes, kurity tą sutrūnijusį Lie

tuvos klerikalizmu kritikuoja
me, jaučiamės esą šimtą kartų 
geresnėje padėtyje, negu kuni
gų Marijonų organas, kuriam 
tenka jį teisinti. O tenka jam, 
nabagui, tai daryti dėl to, kad 
jisai sėdi vienam laive su juo.

Ir to mes jam nėkiek, o nė- 
kiek nepavydime!

Įvairiausios Naujienos iš 
Klaipėdos Padangės

Rašo A. Kabardinas.

Lapkričio 22, 1925, Šaulių 
Name (Schuetzenhaus) Klaipė
diečių pirklių iniciatyva buvo 
surengta naminių paukščių pa
roda. Paroda susidėjo iš penkių 
skyrių, būtent: keliolikos žąsų, 
ančių veislių; keliolikos vištų 
rųšių; keliolikos įvairesnių kra- 
likų veislių h* plaukų spalvų. 
(Mat, Klaipėdos krašte daugu
mas miestelėnų laiko daug kra- 
likų ir turi jiems specialiai įtai
sytus gražius “rumus”-klėt- 
kas). Buvo taipgi vienas sky
rius įvairių spalvuotų karvelių 
ir gražiai čiulbančių afrikinių 
kanarkų, štiglicų, lakštučių. Tie 
keli šimtai daiktan suneštų 
paukštelių, kuomet jiems per sa
lės didžiulius langus ėmė gam
tos motina saulute leisti savo 
gaivinančius spindulius, tai jie 
lyg ir norėdami vienas kitą ap
rėkti labai gražiai, harmoningai 
čiulbėjo. Tuo savo čiulbėjimu 
jie pritraukė prie savęs kiekvie
no lankytojo akis ir ausis. Tai 
buvo žingeidžiausias ir įdomiau
sias parodos eksponatų skyrius. 
Buvo keletas ir medžio rankdar
bių, o taippat odų ir kailių. Mat, 
ta paroda buvo surengta ne 
Klaipėdos krašto kultūriniais 
tikslais, bet privatinio pasipel
nymo ir vokiečių egoistinio pa
triotizmo tikslais. Čia buvo ir 
“išlaimėjimų” skyrius, lioterija. 
Tai tiek apie tą parodą.
• • V / 1 •

Kūčių vakarienė.

sų” išganytojaus Jėzaus Kris
taus užgimimo paminėjimą. Dar 
turiu pasakyti, kad čia visi lie
tuviai liuteronai labai užlaiko 
religines tradicijas. Turtingi 
Kalėdoms ruošia dideles eglai
tes, o neturtingi mažas, liet visi 

stengiasi iš paskutiniųjų. Todėl 
prieš Kalėdgs ir prasideda di- 
džiausais eglaitėmis ir 
biznis.

žiema.

žaislais

Nuo pabaigos lapkričio užšalo 
upes ir storai pasnigo, ir pasida
rė rogių kelias. Per keletą sa
vaičių žmonės džiaugėsi žiema, 
važinėjosi puošniose rogėse iš- 
tukintais arkliais, gražiais pa- 
kinkais, su skambalais; važinė- 
damiesi džiaugėsi žiemos sma
gumais. Jauni ir seni ant balų 
šėnelėmis važinėjasi, turėdami 
nemažai iš to mankštinimosi. O 
rogių keliais didžiosios Lietuvos 
Žemaičiai klaipėdiškiems privež- 
davo pigių malkų, žąsų, obuolių, 
eglaičių ir kitokių produktų. Bet 
per Kalėdas atpuolė šaltis ir pa
sidarė atodrėkis. Staiga ėmė ly
ti ir syiegaą tirpo. Pasidarė 
“pavasaris” — visur upės, kaip 
žmones sako, išėjo į krantus ir 
iš krantų. Daugumoj vietų 
vanduo tiltus, kelius išgriovė ir 
tuo padarė provincijų gyvento
jams daug blėdies. 
mieste tas “pavasaris
dens pakėlimas — nieko nekliu
dė, ir jokių nuostolių niekam ne
padarė. Dabar apie sausio 9 jau 
Čia rtiieste visur sausa ir tikras 
gero pavasario ar rudens oras.*

Klaipėdos 
’ — van-

IR MES NEPAVYDIME!

TOUREYtb
Murina Co., Dpc H. S., 9B. Ohio S<., Chkago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tartas 
Murinę yra išvalantis, Huminki- 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks Jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “EĮe 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

“Draugas” sako, kad “Naujie
nų” padėtis esanti nepavydėti
na ,nes jos “purvų sukuryje 
maudosi”. Gerai, kad jisai ne
pavydi, kadangi pavydas yra 
griekas, kurio kiekvienas geras 
katalikas privalo vengti, kad 
nepakliuvup į peklą.

Vienok mes galime pasigirti, 
kad ir mes prieš j j neturime pa
vydo. Jisai, vargšas, turi gin
ti Lietuvos klerikalus, kuriuos 
net Bučys su Kemešiu jau pra
dėjo viešai smerkti! štai kun.

Gruodžio 24 d., Lietuvių drau
gijos “Betanija” valgykloje bu
vo minėtos’draugijos vardu su
rengta kūčių vakarienė. Aš
tuntą valandą vakaro susirinko 
gražus būrelis įvairaus amžiaus 
žmonių ir vaikučių. Visi, lyg ir 
amerikonai, gražiais šventadie
nio rūbais pasipuošę; visi man
dagus, linksmi, visi broliški. 
Kuomet vakarienės ruošėjos vis
ką sugabeno ant gražiai išpuoš
tų skobnių, tai vakarienės pir
mininkė, gimnazijos mokytoja, 
paprašė visus susėsti pas Kūčių 
Skobnį, ir prasidėjo plotkų lau- 
žymas, kaip kad daroma pas vi
sų tautų katalikus. Vardan re
liginio broliškumo, kiekvienas 
nuo savo plotkos (Dievo pyra
go) duoda biskutį kitam nusi
laužti. Bet valgant tas plotkas 
iš kelių dešimčių vakarieniau- 
tojų neteko matyti, kad kas bu
tų žegnojęsis. Mat, jau ir Lie
tuvoje žmonėse dievotumas 
nyksta, o- ateina nereligungumo 
gadynė. Kūčių vakarienės susi
dėjo iš lietuviško kisieliaus, avi
žų, uogų, žuvių, kampoto ir ki
tokių skanumynų. Bet valsty
binės tai nebuvo.

Po vakarienės kitame kamba
ryje buvo papuošia Kalėdų eg
laitė. Iš po tos eglaitės vaka
rienės pirmininkė išimdama po
pierinius ryšulėlius ir kiekvie
nam padalino “Kalėdų Dieduko 
ir Bobutės” dovanas. Po to 
prasidėjo ant grindų butelio su
kimas. Vienas paėmęs butelį 
ir tarpe susėdusių ant grindų 
pasuka jį, , ir ties katruo bu
telio kaklas atsisuka, tai tas tu
ri pirmininkui duoti, užstatą. O 
vėliaus iš visų išrenka teisėjus, 
kjUrie, jeigu norif sayo užstatą, 
atgauti, tai priteisia ar dainuoti, 
ar deklamuoti, ar prakalbų pa* 
sakyti. Tai iš tokių žaismių su
sidėjo visas Kūčių pasilinksmi
nimo programas. . ;

Tai taip mes pasitikome “Mu-ko stiliaus šokiai.

Socialdemokratų Partijos 
Kalėdų Vakaras.

Gruodžio 26 d., tai yra antrą 
Kalėdų dieną “Ryto” bendrovės 
viešbučio svetainėje, Naujos 
Socialdemokratų Partijos Klai
pėdoje buvo surengtas Kalėdų 
vaidinimas — balius, 
buvo parengta Kalėdų 
Programas susidčjp iš 
bos, dainų, deklamacijų 
mių. O vėliaus buvo

Vaikams 
eglaitė, 
pra kal- 
ir žais- 
šokami 

įvairiausi šokiai iki vėlumos.

Dabar turiu pasakyti porą žo
džių ir apie tą Naują Socialde
mokratų Partiją. Nuo pereitų 
1925 metų Klaipėdos krašto sei
melio rinkimų, kuomet senoji 
vokiečių — lietuvių Socialdemo
kratų Partiją susivienijo rinki
muose su vokiečių Einheits- 
frontlerių buržuazine partija, 
tai dalis socialdemokratų parti
jos narių išėjo iš jos in susiorga
nizavo sau atskirai, pasivadin
dami Socialdemokratų Partija, 
ijr pridėjo žodį Lietuvos. Tos 
naujosios partijos ir buvo pir
mas parengtas vakarėlis . Pub
likos buvo apie 150. Tleje, tą 
patį vakarą savo Kalędų vąkąrą 
rengė ir toji vokiečių tautiškoji 
Socialdemokratų partija.

Turėjo taip pat ir Kalėdų 
ląitę vaikams. Vaikų buvo 
vaidinti vaizdeliai.

Trečią Kalėdų dieną šaulių 
ųame buvo katalikų vokiečių va
karas. jenoje puvo pastaty
tas Jėząyą Kristaus gimimąs 
BetlejųjM. Dekoracijos buvo ga- 
ųa pyitaijkytos tam veikalui, ir 
Ipšėjai savo roles atliko pusėti
nai gerai. Ko vąidiąimo, grie
žiant lietuvių kariniam orkes
trui, buvo šokami įvairus vok iš

šoko ir seni

su-

Maria Corda, populiaringiausi 
krutamu jų paveikslų artistė 
Austrijoj.
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ir jauni, kas tik norėjo, o kartu 
šoko ir kunigėliai.

žiežirbininkų Naujų Metų 
Sutikimas.

Gruodžio 31 d., 1925 m., Bum- 
bulio valgyklos kambariuose 
Klaipėdos žiežirbos skyrius su
rengė Naujų Metų pasitikinai 
pasilinksminimo vakarėlį. Kam 
bariai buvo spalvuotu popierių 
pagražinti. Apie 8 vai. vak. 
pradėjo rinktis draugai ir sve
čiai. Kadangi vieta maža, tai 
buvo galima įleisti nedaugiau, 
kaip trisdešimtis asmenų. Bet 
draugiškai susirinko virš šešių 
dešimčių. Rengimo Komitetas 
buvo užprašęs gelžkeliečių muzi
kantus, bet pastarieji Federan- 
tų biKo nuvilioti ir žiežirbai at
sisakė griežti. Vienok draugai 
subruzdo ir surado greitai mu
zikantus ir ta spraga buvo už
lyginta. Apie 12 valandą žie
žirbos pirmininkas pasakė pra
kalbą ir perskaitė žiežirbos vei
kimo programą ir siekius. Pa
linkėdamas ateinančiais metais 
žiežirbai geresnio veikimo ir pa
sisekimo, jis kvietė jaunuomenę 
prisidėti prie žiežirbos organi
zacijos, 
imaiha, 
aukavo 
5 nauji
gai ir draugės davė pasižadėji
mus būti vėl žiežirbos nariais. 
Pasilinksminimas nusitęsė iki 
antrai valandai nakties.

met jis, Gabrys, vieną kartą bu
vęs Lietuvos Seime ir suėjęs su 
Federacijos Seimo atstovais, tai 
jis ją paklausęs, delko jie 
balsuoją nek oriuose atsitiki
muose sykiu su socialdemokra
tais. Federantai esą Gabriui 
atsakę, kad nieko negalima ki
taip daryti, nes darbo žmonių 
būvio pagerinimo principas ty 
reikalaująs. Matydami, kad 
socialdemokratai balsuoją, tai ir 
jie kaipo darbo federacijos at
stovai priversti balsuoti sykiu 
su socialdemokratais. Akyvaiz- 
doje šitų faktų, Gabrys kviete 
visus lietuvius nesid^.linti į daug 
partijų, o tiktai maž daug į tris, 
nes Klaipėdos seimelį renkant 
lietuviai turėjo bene 15 politinių 
partijų, partijėlių. Tuo tarpu 
vokiečiai turėję tik tris parti
jas. Už tai jie ir sumušė rin
kimuose lietuvius. Tad kad ge
rinus prisirengus Seimo rinkimų 
kampanijai, Gabrys patarė iš
rinkti veikimo būdų suradimui 
tam tikrą komisiją, kuri pri
rengtų visus rinkimų planus ir 
patiektų rinkimų komiteto vei
kėjams. Pagaliaus, kiek apkal
bėjus ir buvo išrinkta toji ko
misija iš devynių asmenų, bū
tent: prezidento dr. Gaigalaičio, 
d r. Gabrio, A. Baltrio, Pr. But
kaus, Pr. Gižo, direk. Končiaus, 
direk. Stikliaus, P. L. Bajory- 
tės, P. B. Sliesoraitytės ir Nar
butienės (buvusios komunistės). 
Buvo dar daug diakusuota apie 
oimelio naujai iškeptą valdinin

kų vokiečių įstatymą, kad* vo
kiečiams valdininkams nereikė
tų mokintis lietuvių kalbos. Su
sirinkimas buvo gana gyvas ir 
įdomus.

Betanijos Choro Vakaras.

Nors įžangos nebuvo 
bet žiežirbos naudai su
virs 50 litų ir prisirašė 
nariai. Kiti keli drau-

Klaipėdos Lietuvių Susivieniji
mo Susirinkimai.

Sausio 5*d. Lietuvių Kliubo sa
lėje įvyko Klaipėdos Lietuvių 
Susivienijimo narių susirinki
mas. Pirmininkas p. A. Baltris 
atidarė susirinkimą, pasveikino 
visus susirinkusius su Naujais 
1926 mėtis, palinkėdamas daug 
laimės lietuviams šiais metais. 
P. Baltris buvo ką tik sugrįžęs 
iš Rytprūsių Tilžės ir nupiešė, 
kaip t,eh vokiečiai varo smar
kiausią agitaciją prieš lietuvius 
ir Lietuvos valstybę. Po pirmi
ninko pranešimo buvo pasakyta 
daug kalbų ir paraginimų, kad 
lietuviai veiktų politikoj. Buvo 
įrodinėta, kad Klaipėdos kraštą 
vpkįečiąi nori ekonominiai nua
linti, ir visą kaltę suversti ant 
lietuvių, kad visam,e kame kalti 
lietuviai. Po visų tų kalbų d-r-as 
Gabrys pasiūlė, kad dabar jau 
ląiKąs pradėti rengtis į Lietuvos 
$eimo rinkimus.

Klaipėdos kraštas nuo 150,000 
gyventojų į Lietuvos Seimą 
rinks šešis atstovus, tai musų 
pareiga pravesti Lietuvos Sei
man bent tris lietuvius atstovus. 
Gabrys pasakė, kad Lietuvos 
Krikščionių pemokrątų 'partija 
turi trilypio bloko sudėtį, bu- 
tefit, krikščionių demokratų pa r-, 
tija, Ūkininkų Sąjunga'ir Darbo 
Federaciją. Girdi, Darbo Fede
racijos atstovai Lietuvos Seime 
balsuoja su socialdemokratais 
už darbininkų reikalus ir kup-

Sausio 6 d., per Trijų Karalių 
šventę, Lietuvių Kliubo salėje 
Betanijos choras buvo surengęs 
pasilinksminimo vakarą su pro
grama: monologu ir deklama
cijomis. Monologą sulošti rengė
jai pasikvietė amerikietę Stikly- 
tę-Kemėžienę. Ji buvo gerai 
prisirengus ir gerai sulošė daug 
kartų jos Chicagoje lošta mono
logą “Amerikoniška sufragis- 
tė”. Tas monologas yra pajuo
kimas amerikoniškų buržuazinių 
moterų. Keletas nesubrendusių 
šaulių užpakalinės sėdynės ėmė 
šaukt, kad tai esąs vyrų įžeidi
mas ir pažeminimas, mes, girdi, 
turime protestuot prieš tokią lo
šėją, kas ji čia vyrus žemina. 
Bet pabaigus loštis rankų ploji
mui nebuvo galo. Publika kelis 
kartus iššaukė lošėją. Mat, 
moterims ir merginoms ir rim
tiems vyrams (išskyrus tuos ke
lis nesubrendėlius šaulius) labai 
patiko. Kadangi buvo tame pa
rengime ir skrajojanti krasa, tai 
vienę fanatiko parašyta ant di
delio sklypo popieros purviną 
laišką pridavė laiškanešis mo
nologo lošėjai. O šiaip vakaras 
gana buvo skaitlingas jaunimu 
ir linksmas. Visi sako, linksmi
nosi iki vėlumos.

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
rolen su ju.sų 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. SUDRIK, 

334-3 So. Halsted St
.M. ...................... .

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas, 
bikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St., Chicago» 
Phone Canal 2591

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvio A. Traylor, Prezidentas.

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

Bėdnas Žmogus
Labai senai vienas labai protingas 
filosofas pasakė: “Žmogus yra bied- 
nas kurio išlaidos yra didesnės, negu 
įplaukos*’ ir jis darosj biednesnis kas 

\ A

mėnesį savo gyvenime ir negalės 
siliuosuoti iš tos padėties kol jis 
pamatys skirtumo savo įplaukų ir 
skirtumas turi būti taupomas.

pa-
ne.

tas

Šis stiprus bankas užkviečia atidaryti 
jūsų sąskaitų.

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted Si

NAUJIENOS, CHOT^llV

Daktarai vadina ALL- 
BKAN numuli maisto, 
todėl, kad virškinimas 
nepermaino jo formos 
kuomet jis eina per žmo 
gaus sistemą. Tas mais
to tumulis eina kiaurai 
per visas žarnas ir iš
stumia lauk iš tarnų vi
sas bereikalingas atma
tas, tuo budu suteikia 
žarnoms natūrali veiki
mą. Tiktai ALL-BKAN 
Kali tai padaryti. Dalis 
bran produktų yra tik

tai dalia veikimo. Todėl 
pirkite tiktai Keilogg’o 
ALL-BKAN.

allbmį

Pasiuskit man sampelin) 
pakelj dykai jūsų Keilogg’o 
ALL-BRAN sykiu aų lie
tuviškomis informacijomis 

Apie ALL-BRAN
KELLOGG 

Battle
V ardas
Adresas

Ar jus žinote, kad už
kietėjimas vidurių gali 
būti priežastis virš ke

turias dešimtis ligų.
Nerizikuokite .su užkietėjusiai* viduriais' 
sunki pua atsiunčia nuodus j jūsų kūnų, 
kurie 
Juo iluidu 
tuo labiau

Pradėkite 
nuo jų.

Valgykit Keilogg’o ALL-BKAN. Jei vai- 
gysit juos reguliariai, yra garantuojama, 
ka.l prašalins, kad ir labui chroniškų vidu
rių užkietėjimą. Jei ne. jūsų grosetninkas 
grąžins atgal jums pinigus. Yra pačios 
gamtos sutvarkyta, kad eitumėt lauk natū
raliai ir reguliariai Keilogg’o ALL-BRAN 
veikia taip kaip pati gamta reikalauja. Jis 
sutaisy. vidurius taip, kad niekuomet ne
reikės vartoti gyduolių ir pilių dėl praval- 
ninimo vidurių.

Keilogg’o ALL-BKAN suteikia pasekmės ir 
tuomet, kuomet niekas kitas ncpagelbsti. 
štai kodėl Keilogg’o ALL-BRAN gydytojai 
visur sutinka, kad tiktai ALL-BKAN yra 
100% veiklus. Jie rekomenduoja Keilogg’o 
A1Z-RRAN.

Valgykit j| mažiausiai du stalavus šaukštus 
kasdien, o chroniškuose atsitikimuose prie 
kiekvieno valgio. Jums patiks jis kaipo 
riešutinis skonis. Valgykit Keilogg’o ALL- 
BKAN su pienu arba smetona, arba sumai
šyki su kitu virtu arba nevirtu valgiu. Yra 
visokių prirengiau išdrukuotų ant kiekvie
no pakelio.

Visose grosernėse raudonuose ir žaliuose pa
keliuose. Tikrai žiūrėkit, kad butų Keilogg’o. 
Duodamas visuose viešbučiuose ir restau- 
ra nuošė.

.iKH atsiunčia nuodus 
Psnli privesti labai pavojingų 

leisite -tiems nuodams kūne 
pavojingesni jie pasidarys.

tuojau paliuosuoti jūsų

Si 
ligų’, 
būti.

kūną

Llhuanian

COMPANY
Crcek, Micliigan

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakytau “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

Sykiu užsishkykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų Imante 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

■— ■■■--« i ....... . ■■■■■■——    ' ... ................. ..... .
q •] 1 1 • Jungtinių Valstybių karinome*
O Veika tOS L/alykai nės parodo, kad geras apsaugo- 

■ jifnas užtvirtinamas įskiepijant
nuo raupų. Jungtinių Valstybių 
kariuomnėj Didžiojo Karo lai- 

Amerikos Medicinos Progreso ku sirgo 778 kareiviai raupais 
Sąjunga. Ine. tautiška draugija 
(organizuota ir inkorporuota
1923 metais paraginimui ir pa
gelbėjimui medicinos mokslui 
žengti pirmyn; informuoti žmo
nėms teisybę apįe moksliškos 
medicinos naudą žmonijai ir gy
vuliams) yra išleidus knygutę 
apie raupus, kaipo išvengiamą 
ligą . Raupai, nors ne taip bai
sus dalykus, kaip kad buvo, dar 
nėra visai pranykę Jungtinėse 
Valstybėse. 1921 metais 108,- 
135 žmonių sirgo raupais ir 764 
mirė nuo tos ligos Jungtinėse 
Valstybėse^ - 1922 metais sirgo 
33,473 žmonės, mirė 889; 1923 
metate 31,782 sirgo ir 184 mirė;
1924 meais 53,351 sirgo ir 896
mirė. |

Raupai, kaip toje knygutėje 
rašoma, yra limpama liga. Prasi- j 
deda su odos išbėrimu, kuris 
virsta į spuogučius, iš kurių iš
bėga pūliai ir paskui apdžiusta. 
Simptomai tos ligos yra šalčio 
krėtimas, karštis, galvos skau
dėjimas, vėmimas ir kartais kle- 
javimas ir nuomaras. Špuogu- 
čiai labiausiai plečiasi ant bur
nos ir rankų, bet taipgi pasirodo 
ir ant viso kūno, ir kartais gali 
būti burnoje, gerklėje, ausyse ir 
akyse. Liga tęsiasi apie dvyli
ką dienų. Jei labai sunkiai ser
gama, tai liga gali baigtis apa
kimu, ir veidas visuomet lieka 
labai sugadintas.

Raupai, kurie rodėsi Jungtinė
se Valstybėse per pastaruosius 
dvidešimts metų, paprastai buvo 
lengvos rųšies liga. Reikia ne
pamiršti, kad pasikeitimas nuo 
lengvos į aršesnės rųšies formą 
yra bile kada galimas dalykas. 
Buvo tokių atsitikimų nekurtuo
se Amerikos miestuose per pe
reitus penkis metus.

Raupai randasi visose šalyse. 
Nekuriose vietose jie smarkiai 
užatakuoja, atimdami daug gy
vasčių*, kitose vietosę, kaip 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana
doje, jie lengvai pasirodo, tik 
karts nuo karto dėl nesupranta
mų priežasčių, jie smarkiai pasi
rodo. Šalyse, kur čiepai nenau
dojami, tūkstančiai žmonių mir
šta kasmet nuo raupų. Jie yra1 
viena iš svarbiausių priežasčių 
tiek daug mirčių Kinijoj ir In
dijoj. Nuo 1918 metų iki 1923 
metų, 663,553 žmonių mirė In
dijoj. Arabijoj nuo 50 iki 75 
nuošimčių gimusių vaikų miršta 
nuo tos ligos ir Rusijoj nuo 1902 
metų iki 1914 metų daugiau ne
gu milijonas žmonių sirgo rau
pais ir daugiau negu pusė mili
jono mirė nuo jų.

Raupai yra išvengiama liga ir 
priklauso nuo pačių žmonių tos 
ligos neprisileisti. Raupus gali* 
ma sulaikyti įsičiepijimu.

Įčiepijimas yra labai papras
tas dalykas, bet reikalauja labai 
daug švarumo. Oda yra nušva
rinama antiseptiniu skysčiu; ir 
Čibpai įleidžiami su atada, įdu- 
riant trijose ar keturiose vietose 
Toks būdas nepriduoda jokio ne
smagumo ir tik palieka mažą 
ženklą?

Kad būti gerai apsaugotu, pir
mas Čiepijimas turi būti pirmuo
se metuose, ir vėl kuomet pra
dedama mokyklon eiti, ir epide
mijos laikais. Apsaugojimas 
nuo pirmo įčiepijimo tęsiasi nuo 
penkių iki septynių metų, o ant
ras įčiepijimas apsaugoja ant 
viso gyvenimo.

Jei gerai daroma, čiepijimas 
nekenkia sveikatai. Birželio ir 
liepos menesiais 1925 metais, 
Metropolitan Gyvasties Apsau
gos Kompanijos darbininkai bu* 
vo visi įčiepyti ir nei vienas jų 
nesirgo. Visi priimami į Jungti
nių Valstybių kariuomenę Di
džiojo Karo laiku buvo įčiepija- 
mi. Iš tų visų milijonų čiepiji- 
mų tik viena mirtis žinoma, ir 
ta paėjo labiausiai nuo plaučių 
uždegimo. Detroite per šešis 
mėnesius 1924 metais buvo 817,- 
00 jčiepijimų, be jokių pavojin
gų pasekmių.

Patyrimas iš kitu šalių ir

RAUPAI.

minti, kad Amerikos; kariuome
nė turėjo būtį ten, kur raupais 
dažnai sergama, iy taippat turė
jo gyventi aplinkybėse, kurios, 
atsižvelgiant į sanitarumą, ne
buvo labai geros.

Raupai visuomet bus payojin- 
tol, kol visi žmonės nesupras

čiepijimo vertės. Dabar jau yra 
tikrai žinoma, kad Čiepijimas 
apsaugoja kiekvieną ir kad pri
verstinas čiepijimas apsaugos 
uuc\ sugrįžimo • to pragaištingo 
maro. (FLIS)

6822 Mirčių Nuo 
Vžkimančio Kosulio

Užkinkantis kosulys yra labai ne* 
paisoma kūdikių liga ir viena iš pa
vojingiausių ligų. Raportuojama, 
kad vienus metus miršta 6822 ku- 
dikia Jungtinėse Valstijose nuo tos 
ligos. Nėra gyduolių nuo užkiman- 
čio kosulio, bet pagelba gali būt su
telkiama ir laHcas tos ligos sali būti 
Kutrumpintaa. Keletaų lašų Dr. 
Drake’s Glessco palengvins kad ir la
bai smaugiantį kosulį, o duodant re
guliariai. suteiks labai greitą pasvei
kimą. Jis yra rekomenduojamas gy
dytojų ir pardavinėjamas aptiekose 
kaipo pilnai užganėdintais, 60c. bu
telis visur.

vienus metus miršta 6822 ku-

Garsinkitės Naujienose

>

iš 4,000,000 jčiepytų. Iš viso 
mirė tik aštuoni. Reikia atsi-

Dr. Simou Linecki,

$23

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

Kuomet kiti 
gydytojai ap- 
▼ils — ateikite

Visų mierų, $25 — $50 .vertės, 
šilti, dviem eilėm guzikų iš la
bai gero materiolo. Sutaupy- 
mas (jaugiau 
kaip $27

2 kelnių siutai
50 vertės

$28
isų mierų

Visų mierų, $25 _— $30 — $35 
vertės, Box, 
rettes, Tube, 
ar be vclve£ 
kalnieriu

Ulsters, Ulste- 
Chesterfield, su

$14

Visų mierų, $37 — $40 —• $50 
vertės. $20 veiks labai gerai 
šiame išpardavime. Gerai pa
siirti iš vilnonio ma- C 1 Q 
terioio, stiprus I w

Atdara Pėtnyčios ir Subatos vakarais

MILWAUKEE AND ASHLAND AVENUES
Chicagos didžiausia už vidurmiesčio vyrų rūbų ir čeverykų krautuvė
Žmonės labai entuziastingai lanko musų išpardavi- imt—
mą, pavasarinių siutų ir overkau
tų labai žemomis kainomis. Išpar
davimas Pėtn 
čioj ir Subatoj.

Tūkstančiai puikių 2 kelnių siu
tų ir Overkautų dėl pasirinkimo. 

Visų mierų iki 50 dėl suaugusių ir jaunų 
vyrų. Viena arba dviem eilėm guzikų. Nau
ji Box Kautai, Tube Kautai, Ulsters, Ulste- 

rettes ir kiti smart styliai. 1)el vidutinių, storų, plonų, augštų
ir žemų. Naujausių stylių, pattgrnų, materiolo. Gražiausių na
minių ir importuotų materiolų. Parinkti trimingai ir pamušai. 
Musų pačių VISAS atakas labai nupigintomis kainomis. 

Ateikite šiandien.

2 kelnių siutai 
$60 vertės 

$33 
Visų mierų

Visų mierų, $55 — $60 vertes. Atsargiai ranko
mis pasiūti, žemiausiomis kainomis mieste. 
Skinner satin pamušalu. CP7
Stiprus ir šilti • •

Vaikų siutai, vilnoniai, 
visi 2 kelnių $6.45, 
vertės iki $22.50

Geri stiprus siutai dėl šalčiausio 
oro, visu stylių S6.45 
ir spalvų

Vaikų High School
2 kelnių siutai $14.85

Labai gerai išrodo^ High School 
mokyklos siutai, 
kelnės, balloon 
Visų mierų nuo 
16 iki 20

Viršutiniai Kautai
Vaikų Nauji Overkautai 
$10 vertės, micros C H fifZ 
6 iki 12 ųl't.OU

DVEJOS ilgos 
styliaus kelnės.

$14.85

■Apsimokės jums nusipirkti 
musų pavasarinį viršutinį 
kautą dabar! Pasirinkite iš 
pilno stako. šilku trimuoti. 
Nauji modeliai. Pigiau ne- 
ko pusė S9.85kainos! ųrvavv

$15 iki $20 vertes

$12 ir $15 vertės, 
mieros 6 iki 12 $6.85
$15 ir $18 vertės, labai 
šilti ir geri. " «W w

$5 ir $6,vaikų 
sveteliai $2.45

ČIA DAVAŽIUOTI LABAI LENGVA
Milwaukee Avė. iki Ashland, Ashland Avė. iki Milwaukee, Division St. iki Milwaukee, Logan Sųuare ar
ba Humboldt Park elevatoriais iki Division St. stoties. Yra daug vietos dei automobilių pastatymo.

Ali Alterations
FREE

-----------------------i

Prompt Dclivery* 
'>Anyu)hereCLOTH1NG HOUSE 

Milwaukee and Aabland Avenues

Klauskite Mr. Dailydis arba Mr. Gu stus musų lietuvių pardavinėtojų

WARSAWSKY’O
PUSIAU ŽIĖMINIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes pasiūlome šią savaitę valymo išpardavimą musų rudeninių čeverykų numažintomis kainomis 30% že
miau tikrų kainų. Mes dabar esame pasirengę suteikti čeverykus tokiomis kainomis kurių dar niekuomet 
neesate matę.
Musų krautuvės langai yra naujai papuošti dėl šio išpardavimo, ir kiekviena čeverykų pora yra pažymė
ta aiškiais numeriais kainų.
Ateikite ir papiatykite patys ką mes turime pasiųjymui.

ŠTAI KELETAS MUSŲ SPECIALŲ
1,700 porų naujų Charleston arba 
Dixie, su leisais užraišiojami, pA- 
tentuotos skuros, juodi, rudi arba 
velvet militariškomis arba žemo
mis kulnimis. Verti iki CO ££ 
$6, specialiai po

Grupė patentuotos skuros, rudi, 
juodi ir oxfordai, militarinėmis 
arba žemomis kulnimis, visi be
veik sempeliniai,1 rankomis, galu
tinai valymo išpardavimas, verti 
iki $7.50, specialiai i 
Po $1.45

tikrų Good- 
kiekyiena l po-

Mes |urime šimtus kitų čeverykų 
dėl vyrų, moterų ir vaikų, visi yra 
nupigintomis kainomis. Ir mes tik
tai kviečiame atsilankyti ir apžiū
rėkite gerai musų papuoštus lan
gus ir pažiūrėkite kidc galite su
taupyti pinigų.
Musų žinomi Bostonian čeverykąi 
dėl vytų yra nužemintomis kaino
mis šiame išpardavime.

Mustj specialiai padaryti ant or
derio ekstra $l|delių mierų čevery- 
kai ir šliperiai <Įel vyrų ir mote
rų yra nužemintomis, kainomis šia
me išpardavime.

1,250 porų moterų 
rich Zipperių Batų, 
ra garantuota, paprastu jų kaina 
$6, specialiai QfĮ
kol jų yra
Atdara vakarais ir yįsą dieną Nedčiibj

WAR8AWSKY’S RE1JABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St.

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, akiųr- au
sų ir etc.

1407 Milwaukee Avė.'
2 augštis

Priėmimo 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

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinirjcą. 
Tas speciali# pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n iridė- 
liokit, atsilankykit šiandien, t .Aiėllo
jimas visuomet yra puvojingia ne* 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrą krav- 
Jo ligų yra ąiusų specialumas.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

esate tikras, kad jūsų sistema
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl * 
Ar kenčiate
Gamtos perspėjimų. Slogų, Utkietėji- 
mo .Vidurių Reumatizmo, "Neuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyžo, “Locomotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma. Anemioe, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų. 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra - nesva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit rerą ir teisingu

jūsų darbo ir pasilinksminimo, 
tylėdami? . Klausykite

Antitoxin Ir specialus “intravenoua” 
ffyduolea. Taipgi teikiu tikraa Euro
pines “606” ir “BU”, jei yra reika
las. i

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandoa nuo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj Ir 
Subatoj iki 8 vai. vąkare. Nedėlioj 
ir šventomia viienomis huo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St4 Chicago

'<♦> <♦> 
xxxxicxxtxxxxxxxxxxxxxj xxd

Klausyk ir Temyk

Jeigu jus turite nesmagumų su 
kojomis, atsilankykite j musų 
krautuvę, Lew ir Milton Warsaw- 
sky’iai, užbaigę mokyklas kaipo 
kojų specialistai išegzaminuos jti- 
sų kojas dykai.

nws

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit vi 

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

Taip dirbdama nvpaiuM, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį \ teks geriausia 
dovana.
xxxz t n i x 11 .i x <. >•>. • i o. i *; .
u..-;*.:.-**.. '*'• •'»• •♦.*<?.__ 3
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NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGUS 
ŽHIIOS

B? Renka pinigus

Prapuolė” žmogus
e

Prapuolė didis bolševikų dar
buotojas VValter (Vladas) Stry- 
gas. Aanlradienį, vasario 2 d., 
11 valandą ryto, apleido Milerių 
namus, 3856 Arch<jrr Avė., 
ten jis gyveno. Negryžus 
dvi dienas ir naktis, bandė 
koti. Sužinota, kad jis tą
ną apsivedė ir dabar laiko “ho- 
neymoon” Marųuettc Parke.

Strygas vedė Oną J ozu pa i tie- 
nę, našlę, 2535 W, 63 St., kuri 
taiko savo namifose “Beauty 
Shoppe”. — R.

nes 
per 
ies- 
die-

Apiplėšė sankrovą
x Du plėšikai užpereitą naktį 
apiplėšė Brighton Park Cloth- 
ing sankrovą, 4249 Archer Avė. 
Policistai pamatė juos nešant 
bundulius iš sankrovos ir pra
dėjo į juos šautyti. Jie nume
tė bundulius ir nusverdėjo prie 
automobiliaus. kuriuo jie ir pa
bėgo. Policistai spėja, kad abu 
plėšikai likę sužeisti.

Du plėšikai buvo užpuolę 
Trianon restoraną prie 232 E. 
50 St., bet paskui abu tapo su-
gauti

kovo 25, 1922. nuėjęs į banką su komitetės-sargai, kurios veikė 
Paul Poszka, kurį jis norėjęs svetainėje. Moterų Draugija 

I Po Chičagą lankosi svečias iš padaryti savo įgaliotiniu. <Tuo Apšvieta turės gražaus pelno iš 
‘Lietuvos, kuri. Antanas .Stepo-į laiku banke Urbos balansas šio vakaro, 
nuitis. Kun. Steponaitis yra siekė $3,006, tą dieną dadėjo

įSeinų vyskupijos kurijos kanc-^hir $500, taip kad pasidarė vi- 
(leris. Jis vaikščioja, po biznie- so $3,500. Urba pasiklausęs S. 
Irius ir namus, rinkdamas au-1 Valančiausx kaip jis galėtų pa
kas naujai statomai dvasiniai likti savo pinigus Amerikoj, 
seminarijai ,'Vilkaviškyje. bet taip, kad jis galėtų juos 

Steponaitis pasakoja, kad 1 gauti kada tik jam reikėsią. Va-

—Reporteris.

Padėkos laiškas
šiomis dienomis SLA. >208 

moterų kuopa gavo sekamą lai- 
lenkams užėmus Seinus lietu- lanČius pataręs palikti knygutę šką nuo Lietuvių Draugijos 
viai neteko seminarijos; o Lie- pas Poszka ir davęs jam keletą Nukentėjilsiems dėl Karo šelp- 
tuvai esą reikia seminarijos,'pinigų išėmimo.kortelių. Valau- ti, Vilniuje, dekuojantį už SLA. 
nes daug norį mokytis kuni- čius taipjau paprašęs pasirašy- 208 kp. $200 auką Vilniaus naš- 
gais. Esą visa seminarija bu-, ti ant dviejų kortelių, viena ku- laičiams (laiškas rašytas šau
sianti perkelta iš Seinų į Vii- rių buvusi pinigų išėmimo kor-'sio 7, 1926):
kaviškį. Pa būda voj imu i semi- |telė. Urba tada padavęs kny- 
narijos, sako kun. Steponaitis, [gutę Poszkai, o pastarasis per- 
pagelbėsianti ir Lietuvos vai- davęs savo broliui Krank laiky- 
džia, kuli paskirsianti tūlą su-iti. Apie rugpiutį, 1922, Poška 
mą pinigų iš valstybės iždo, gavęs nuo Urbos laišką ir iŠ- 
Kas duoda dolerį, .to vardą už
sirašo, kas mažiau —ne. —R.

Del pralalinimo sunkių slogų grei
tai ir dėl apsisaugojimo nuo pneu
monijos

Bulgarian Herb Tea 
ji yra verta dešimtis sykių daugiau 
savo kainos. Taip, fevt'kviena šeimyna 
turėti, turėti šių grynų žolių gyduolių 
dėl prašalinimo užkietėjimo, reuma
tizmo, skilvio, kepenų ir inkstų tru- 
belius ir sustiprina kraujų.

Nusipirkite' nuo savo aptiekoriaus 
pakelį šiandien už 35c, 75c, arba 
$1.25.

Pastaba:—Daugelis žmonių gyvena 
ant farmų kur nėra aptiekų. Jiems 
reikia tų gyduolių, aš jiems atsiųsiu

paštu didelį pakelį penkiems mėnesiams už $1.25. Adresuokite man H. U. 
Von Schlick, President. 25 Marvel Buikllng, Pittsburgli, Pa.

Penktadienis, Vas. 5, , 1926

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Iii

ui

DEL SKAITYMO AKINIAI 
PRISIUNČIAMI DYKAI

Ar jums rėkia. dėl skaitymo arba dėl ar
ti žiūrėjimo darbo akinių? Ai atsiųsiu jums 
deAimčiai d'cnų iibandymui porų mano pui
kių skaitymui akinių, paauksuotus, Zylo k ta li
fto frėmai, dideli stiklai, toric iensai. Jus 
galėsit 
(jrukų

BOHEMIAN
APYNIŲ- 
SKONIS

PuriTan I 

Malt

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

> if—įiml, Fį |

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

Pinigus gavo:

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

“J. M. poniai Onai M. Kirienei 
Amerikos Lietuvių Susivieniji 
mo 208 moterų kuopos 
pirmininkei, Chicagoje.

“Gruodžio 30 d. 
tamstos, gerbiamoji

išgauta 
pirminin- 
8 dienos 
kad jūsų

pildytą pinigų išėmimo kortelę 
ant $1,000. Jis nuėjęs bankan 
ir kortelę padavęs “teller” Va
lančiui. Valančius paėmęs kor
telę, pasikalbėjęs su savo pagel- 
bininku, pažymėjęs knygutę, iš
davęs $1,000 ir knygutę sugrą- 

Poszka pastebė
jęs, kad balansas yra $1,500, 
kuomet, kaip jis žinojęs, depo
zitų buvę $3,500, todėl turėję 
likti $2,500. 1

laiškas su 'pranešimu, 
Susivienijimo Moterų 208 kuo
pa paaukavusi Vilniaus lietuvių 
našlaitėms net du šimtu dolerių 
ir tuos pinigus mano adresu 
Vilniun išsiuntusi. Sausio 2 d. 
tie pinigai gauta iš lenkų pašto 

__ _ ___  _____ sumoje 1716 lenk, auksinų, pa
valančius pasakęs vertus dolerius lenkiška valiu- 

į Poszkai, kad kovo 22,
T* Urba atėjęs

ADOMAS SMARKIAI TRENL | YaIIa,nčlU1’ kad tai 
suoi ASI dalykas,

$500. ‘

Sudegė 100 auto
mobiliu *

N uos te

Žuvo angliuose

(Seka ant 7-to pusi.)

Lietuvių Rateliuose Gegužio-May 15 dieną, 1926

Roseland
f:*»

Vasario 8 d. 8 vai. vak. Auš-
apkaltin- rog kambariuo$e p, st. Kodis

i

Bridgaportas
Kaukių balius.

1926

(Vardas ir pavardi)

(A<frMas>

ĮH

*
NAUJIENOS 
1789 S* Halsted St. 

Chicago. RL

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

kasie-
Universal

KAD IR MAŽAS, BET 
TVIRTAS

St. Kodis skaitys paskaitą va
sario 8 d.

m., kad

dideli stiklai, toric lensai.
su jais skaityti ir mažų raidžių 

ir (verti siūlų j adatų greit.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centų Ir prašau at

siųsti ttsan pavyzdi No..... .... __
Mitros .— ------------ per krutinę

Avė., 
įkrito 

Jo kritimas sujudino 
kurie

Kada
Tegul, sako Požėla, Zanavi- 

čius nesirūpina apie mano ma
rumą. Jis pamatys, jei norės, 
I kad kartais ir mažas gali di
delį įveikti.

Užpereitą naktį 
ga važiu j e, 5819 W. 
St., kilo gaisras, kuris sunaiki 
no 100 automobilių, 
liai siekia $250,000.

Del keturių 
Surinktos L. Erefhino

Columbus i . „ , .
'Madison ?,n«s.1 Wka'-

-.vj,h f. ■ ‘ ’ *<•X \ . . < . . p*
'JV,.'.- >■; „

Ai a'unčiu juos ap-

.>543—.Bronei Zonytei
5550 - Kliobui Juozapui
5551—B ože i B r u š i e i k i
5555 Emilijai Serclienei
5556 Leontinai Dovidon lutei
5570 Aleksandrui |Lx?škai 
.5571 Onai Bareikai (ei
5577 Brigitai Gribauskienei
5589 Pranui K u b: levičini

11892 Andriui Šukiui
11895 Dominikui Gedvilui
11896 Izabelei šimkevičienei
11898 Boleslovui Kagalskiui

21657—;Marijop;|i Gai bukienei 
5601 Zofijai Matulaitienei 
5557 Petronėlei Lukauskienei 
556.8 Pc.tr. Parnnrauski: nei 
5531 Emilijui šimkevičienei 
55 15 Jonui Žukauskui 
5585 Juozapui Ra viii
5588 Barborai Streleckienei 

11885 Viktorui Zimnickui 
11888 Rožei Narusevičienei 
11890 Katrei Pacenkienci 
215115— Onai Pal i sa i t i c n e i
5595 Onai Trumpauskienei 

- -- a-----

Pinigai išmokėti per kitus 
bankus:
75235 Marianna Gasparavi- 

czowna
5311—Marianna Login 

24242 Mikolas Abaraviczia
895—Dr. D. Alseiko 

22437—Jan Yurszis

ta, skaitant dienos kursu dole
rį 8 auks. ir 58 skatikais.

“Už taip didelę Naujų metų 
dovaną lietuvių našlaitėms vi
sose “Vilniaus lietuvių Drau
gijos nuo karo nukentėj tįsiems 
šelpti” prieglaudose ir bendra
bučiuose laikomoms, tariu tam
stai, labai gerbiamoji pirminin
ke, ir visai Moterų 208 kuopai 
musų Draugijos vardu širdin
giausi ačių už jūsų visų taip 
gerą -širdį ir užuojautą Vilniaus 
krašto pavargėlių vaikams, kad 
jus teikėtės musų Draugijai 
žymiai palengvinti sunkų dar
bą ir rūpestį labdarybės srity-

1922 m. 
į bankų. ir i.>siė- 

Poszka pasakęs 
negalimas 

, nes Urba depozitąvęs 
Valančius atsakęs, kad 

nieko apie tai nežinąs. Iš to 
esą galima išvesti, kad Valan
čius padavęs Urbai pasirašyti 
pinigų išėmimo kortelę, išpil
dęs ją ant $1,000 ir tuos pini
gus panaudojęs saviems reika
lams. Tas $1,000 ir sudaro 
bylos pamatą.i

S. Valančiaus advokatas 
trumpai atsakė kad visi tie kal
tinimai neturį pamato, nes Va
lančius visai už “teller” nedir
bo ir pinigų nepriiminėjo. Be 
to po to incidento su Urba, Va
lančius dirbo banke virš dveje
tą metų laiko ir riiekas jam 
nieko nesakė. Tik bene 1925 
m. jis buvo pašauktas polici- 
jon pasiaiškinti; policijai ’ jis 
paaiškinęs, kad nieko nežinąs 

Į apie tuos pinigus ir tapęs pa- 
[liuosuotas. Elias po to pata
ręs vykti trumpam laikui vaka- 
cijoms, bet kad<a sugryžęs, tai 
jam pranešė, kad bondšų kom
panija atsisakanti duoti kauci
ją jr todėl jis nebegales toliau 
dirbti banke.

’Bylos nagrinėjimas tęsis ir 
šiandie, nuo 10 valandos ryto.

Diena iš dienos Adomas We- 
dzes treniruojasi su didžiausiu 
atsidėjimu, žut-but jis yra pa
sirengęs atsimokėti Dudinskui 

į§'už “garbavojimą” ir darymą iš- 
chute” |šaukimų.

“Nors Dudinskas senai rita- 
sako Adomas, “bet aš jam

10 dienų išbandymui, 
neHiŲHkite pinigų 

pabandykit juo* deftimtj dienų. Jei 
jie nepatiks, tuomet grąžinkite juos 
ir jum» nieko nekainuoe. Bet jei jie 
pateks, tai atsiųskite man $4.65 mano

Nepaųystamas žmogus 
gatvės įkrito į anglių “< 
Monarch Leather Co. dirbtuvė
je, 1127 bivision St., nukrito,S1, 
• rūsį ir'žuvo angliuose. Dirb- Parodysiu, kad jis nėra toks ge- 
luvės inžinierius Michael OJsz- ras ristikas, kaip jis apie save 

mano”. —Xowski, 1445 N. Ashland 
girdėjo kaip žmogus 
į anglis.
anglis, kurie ir užvirto ant 
įkritusipjo. Kada jį atkasta, 
jis buvo jau nutroškęs ir jį at
gaivinti jau nebepasisekė.

11905 Petronei Kurpalienei 
21054—Onai Gulbinienei
75239 Marijonai Silvenicnei
75240 -Karoliui Stankui
5590 Určulei Bukienei

5591 Petrui Čiuprinskui 
5591—Kazimierui

210’55-* Ipolitui Razvadauskui

Jum 
jums 
a tirai 
jums 
obelio kainų. A6 nesiunčiu žmonėms akinių 
po 40 metų amžiaus, 
mokėtu pafttu aražiame au pamuftalu Akse
lyje dyke.:. Tie yra tikri toric lensai, kurių 
kaina nuo $8 iki $12. yra geras pirkinys už 
tą kainų.
Z-------------------------------------- ----------------------

W, E. COFFEE OPTICAL CO.
Dept. 185. Box 607, Rcck Island, III.

Atsiųskite man apmokėtu paštu vienų 
porų paaugsuotų, Zylo shell akinių, toric 
lensals, gražiame baksely. Ai bandysiu 
juos dežinjtj dienų. Je.RU man patiks, 
ai atsiųsiu jums $4.65 pilnai apmokant. 
Jei ne, ai juo.i grąžinsiu jums atgal ap
mokėtu pafttu. Aš taipgi busiu teisėju. 
Mano amžius yra 
Vardas 
Gatvė 
Miestas

No. 2418 Iftsiuv.' No. 719 Nau
jausios matlos suknia, kuri pritinka 
kiekvienai jaunai panelei ir mote- 
rei.

Sukirptos mieros 14, 16 i 
86, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3 .vardų 36 colių 
materijos ir yardo skirtingos 
materijos dėl bliuzkos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys kainuoja 
15 centų ekstra.

Norint gauti.vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ii

S. Valančiaus bylos nagri 
liejimas prasidėjo

Vakar teisėjo Grayson kam
bary (Room 1124, County 
Bldg.), prasidėjo nagrinėjimas 
bylos p. Stasio Valančiaus — 

| (Valančausko), buvusio 
riaus pagelbininko 
^tate Bank.

S. Valančius tapo 
tas kovo 16 d„ 1925 
jis buk išaikvojęs $1,000 banko 
pinigų. Jo advokatu yra Milės 
J. Devine. ‘ Kaltintojus (vals
tiją) atstovauja valstijos pro
kuroro pagelbininkas Eugene 
D. Sullivan ir adv. Joseph II. 
Nicolai. Universal State Ban
ką specialiai atstovauja alder- 
manas Berthold Cronson, narys 
f ii mos Darrow, Smith, Cronson 
and Smith.

Didesnę dalį laiko vakar 
praleista rinkimui jury. Išrin- 

metų, kns jury iššaukta liudytojus iš 
■ abiejų pusių. Valstijos kliudy

toj ais (prieš S. Valančių) bu
sią: Universal Stale Bank pre
zidentas J. J. Elias; banko kir- 
sieritis Antoinesen, Joseph Ur
ba, Margaret Ryan, Miss No- 
vak, Paul Poszka, Frank Posz- vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir . , x. .

uilkiat paradyti savo vardą, pavardę ku. valančius savo liudytojų 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina nepadavė; busią apie devyni 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus vadinami “eharaefpr wit- arba krasos ženkleliais kartu su už-» ® P Vauinami CnaiaCiei WIt 
pakymu. Laižkua reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

2418 
Emb.719

skaitys paskaitą tema “Ame
rikos politinių partijų istorija”.

Paskaitoj bus liečiama parti- 
jų atsiradimo istorija ir jų vys
tymąsi. O tai svarbu žinoti 
kiekvienam šios šalies gyvento
jui. —

Sekmadieny, sausio 31 d., 
Lietuvių Auditorijoj, Lietivių 
Moterį; Draugija Apšvieta' su
rengė kaukių vakarą. Susirin
ko virš penkių šimtų .svečių, 
kurie visokiose kaukėse gražiai 
linksminosi. Muzika buvo p. J. 
Juozavito. Dovanos buvo duoda
mos už atsižymėjusias kaukes, 
kusias didžiumoje pačios narės 
ąuaukavo. Tvarka buvo pavyz
dinga, nes visur buvo matyti

(Miestu ir vali t.)

nesses.
Po to prokuroras Sullivan 

pasakė įžanginę kalbą išdėsty
damas kaltinimą prieš S. Va
lančių ir ką prokuratūra sten
gsis įrodyti.

Pasak jo, prokuraiura steng
sis įrodyti, z kad S. Valančius 
dirbo Universal State Blank 
kaipo “teller” ir kad jis išaik- 
vojęs $1,000 banko pinigų, pa- 
simdama? juos iš Joseph Urba 
sąskaitos. Buvę taip. Urba, 
kuris rengėsi išvažiuoti ko
kiems metams laiko į Lietuvą,

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

DAINOS

ta

Šios dainos tinka čHorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmesi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
’iuntimu $1.50.

K? reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Visose aptlskoso—Mc ir DSc puodukas (r 
dudeli. ChUdi*0i,*a Mu.terolo (langvss- 

n4 torma) SSc.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena iš įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj į New Yor- 

ką turės progos aplankyti ir pamatyti puikias vietas ir po vadovyste ir prie
žiūra gero Naujienų palydovo parvykti Lietuvon.

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite mums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais. Del Juęų patogumo iškirpkite ir prisiųskite čia paduotą kupo
ną, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

KUPONAS
Sausio ......Y...............

GERBIAMIEJI; —.
Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 

Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisirengimų. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grjžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Vardas ir pavardė
Adresas ................
Miestas ir valstija

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy- 
j$nimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Je.RU


— ------------------------------------ -------

Penktadienis, Vas. 5, 1926

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

je, atsiųsdamos tokią stambią 
pinigų sumą. Jūsų aukos bus 
sunaudotos 210 mergaičių ben
drabutyje ir kitose prieglaudo
se maistui pagerinti ir jas dra
bužiais aprūpinti. Tą pačią 
gruodžio 30 d. gauta iš tūlo 
lenkų banko Vilniuje praneši
mas, kad pono P. E. Larausko 

iš kur — per
kad pono P 

—Bepasakyta 
Dancigo kokį tai banką pasiųs
ta taipgi mano vardu našlaičių 
globos Komitetui 439 auksinai, 
regis, kilusieji iš išsiųstųjų 50 
dolerių, paversta 
auksinais. 
Lazausko 
nė kokios 
siųstieji 
taipogi nčra žinios apie jo gy
venimo vietą ir adresą — ži
nau ilk, kad Chicagoje Lazaus
ką esama, tai tamistą prašytu
me šį musų laišką Chicagos 
dienraščiuose paskelbti, tuomi 
pat pranešant p. Lazauskui 
apie pinigų gavimą ir išreiš
kiant jam ir kitiems , aukoto
jams Draugijos širdingą ačių! 

“Draugijos Pirmininkas:
“Dr. J. Basanavičius. 

“Sekretorius: , •
“Kun, Pr. Bieliauskis.”

juos lenk. 
Kadangi iš paties* p. 
sulig šiol neturime 
žinios, keno jojo pa- 
pinigai paaukuoti,

Per daugelį šimtų — ne, tuk
siančius metų, žmonija auklčjo 
---tobulino, muzikališkus ins
trumentus. Iš paprasčiausių— 
prlmitiviškų biaurių balsų iš
duodančių pabūklų, žmogus, ant 
galo, išvystė, dailius, sudėtinius, 
malonų balsą išduodančius mu
zikališkus instrumentus.

Visoje žmonijos istorijoj atsi
rado tik keletas- ar keliolika 
— genijų kuriems pasisekė su
kurti genijališkų kompozicijų, 
ir ant galo, stropiai išlavinus 
didelį būrį muzikantų, ir subū
rus juos į simfonijos orkestrą, 
pasiekė patiekti Muzikos Dailę 
aukščiausioj jos formoj !

Dabar 
metais) 
“džiaz”. 
rado!?
ątrumentus užkemša kokiu nors 
bildu, kad tik tie kiurktų- 
čirkštų visokiais biauriais bu
dais. O kadangi masės visuo
met yra palinkę prie paprastu
mų bei vulghriškumų, tai tie 
muzikantai daro gana gerą 
“biznį”.

butų įgijusi. Tat visiems bus 
įdomu ja netik užgirsti dainuo
jant, bet kartu ir pasimatyti, 
pasikalbėti, nes po koncerto bus 
ir šokiai.

Koncerto rengimo Bendra 
Komisija deda visas pastangas, 
kad koncertas butų vienas iš 
puikiausių Šiame sezone. Be 
abejo, Auditorija bus pilna mu
zikos mylėtojų ir “Onutės” ta
lento garbintojų. — D. M.

•Illinois teatre dabar eina 
George White “Scandals”.

Studebaker teatre eina “Plos 
som Time”. Statymas prailgiu 
tas dviems savaitėms delei ne- 
paprasto, pasisekimo.

Vienų Metų Sukaktuvės

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Amerikiečiai neužilgo susi
lauks dar vieno artisto iš Lietu
vos. Būtent, kaip praneša Lie
tuvos laikraščiai, j Ameriką iš
vyksta Valstybes dramos teatro 
artistas Stasys Pilka,, Jo atsi
sveikinimo spektaklis buvo sau
sio 1$ d.

(pastarasiais keliais 
pradėjo lysti su savo 
Mat, ir jie ką nots iš- 

Puikius ištobulintus in-

Vaičkaus Dramos Teatras 
ateinantį sekmadienį stato se
nai žadėtą naują Bergerio 3 
veiksmų komediją “Tvanas”, 
dar niekad Chicagoje nestaty
tas. {’rie jos pastatymo jau se
nai rengiamąsi, kad kuogeriau- 
sia tą komediją pastačius, nes 
ji esanti labai gera, tad tiek pat 
gerai norima ją suvaidinti.

Vaidinimas bus Hull House 
teatre. Pradžia 7 v. v. Įžanga 
nuo 35c. iki $1. — Y.

Apie artistą Stasį Pilką “Lie
tuvos žinios” rašo:

“Stasys Pilka paeina iš Uk
mergės apskričio, nuo mažų die
nų gyvenęs Petrapily. Jau stu
dentaudamas įstojo į Petrapilio

POVILAS ENZELIS
Kuris persiskyrė su šiuo pa

sauliu, vasario 6. 1925, sulau
kęs 34 metų amžiaus, po trum
pos ligos palikdamas moterį 
Domicėlę, po tėvais Norvitaitę, 
2 dukteris: Zofiją ir Oną, bro
lienę Marijoną En žolienę, seną 
motiną Lietuvoj ir 2 broliu. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos Juškiš- 
kės katmo, Tenenių parapijos, 
Tauragės apskričio. Amerikoje 
išgyveno 16 metų. Metinės pa
maldos atsibus subatoj, vasario 
6, 1926, 8 vai. iš ryto, Švento 
Jurgio bažnyčioj. Gimines ir pa
žystamus prašau dalyvauti tuo
se pamakluose už ką busiu la
bai dėkinga.

Pasiliekame nubudę, f
Moteris Domicėlė, Dukterys 
Zofija ir Ona.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo. Odos, Kectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
Vei.IAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą e

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

VirSui banko

Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 
iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 

Phone Canal 0464

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

Palengvinu akių įtempimą, aurb 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katardttj, Atir 
tako trumpregystę ir 11 L*** ’ią 
Prirenka teisingai akiniu*. Viluo
se atsitikimuose egzamine. įima* da- 
romas su elektra, parodas#* ma
žiausias klaidas. S pečiai* atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

1 eatras 
Muzike

Džiazmanija
laik- 

kaikur 
Francijoj ir 
- buvo triuk- 
sferose buvo 

pasipiktinimo

Savo laiku buvo rašoma 
raščiuose apie tai, kad 
— pv. Paryžiuj, 
Vienoj, Austrijoj 
šmo. Nekurtose 
viešai išreikšta
delei lindimo t. v. amerikoniškų 
“džiazbenų”. Bet Amerikoje 
“džiazmanija’’ dar pilnai vieš
patauja.

Muzika
galima prilygint prie 
kalbos bei poezijos, o “ 
išrodo taip sakant, kaip pliovo 
nes to rusiško “izvosčiko”...

klasiška muzika — 
švarios 

džiazas”,

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo t savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kiiną 
bąli grojikllu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriuiisiai iStobul int«* piano tnu- 
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimų

utnRlOf,

PIJANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Masė mėgsta “džiazą” turbut 
dėl to, kad tas primena tuos ne
tvarkius 
viškumą 
sivysčius 
tankiai įvykiai pasikartoja. 
Žmonija tartkiai grįsta atgal. 
Kaip architektūroj, skulptūroj, 
muzikoj ir kitose kurybose, 
žmogus tai iškyla į “padanges”, 
tai vėl nupuola ant pat žemės...

Ši “džiazo” manija, galima sa
kyti, yra ne Vien muzikos srity
je. Ji apsireiškia plačiau. 
“Džiaziška’’ gadynė, “džiaziška“ 
ir žmonių ideologija... Žmonės 
atmetę klasišką muziką, atmeta 
ir klasišką literatūrą. Genijų 
veikalai guli, o masė maitinasi 
“nykštukų” produktais — “džia- 
ziškomis” šiukšlėmis.

Smulkmenos
h} primitygarsus

- iš ko muzika yra iš- 
Kaip yra sakoma, 

įvykiai

“Džiaziška” litetratura (atsi
prašau už pavadinimą literatū
ra...) “džiaziški” kintamieji pa
veikslai, “džiaziški” perstaty
mai. “džiaziška” ir žmonių psi
chologija. Ir merginos šiandie 
ieško herojų “džiaziškę”, t. y. 
‘bomiškų’’...

ši gadynė atsižymi stoka gi
lesnio ir platesnio galvojimo, 
stoka principų, stoka užuojautos 
ir nuoširdumo. Kiekvienas su
sirūpinęs” užganėdinimu savo 
paprasčiausių užmačių.

'roki, tai yra ta “džiazmani-

Keikia tikėtis, kad kuomet 
nors žmogus vėl pažvelgs aukš
tyn!... — Rafael Vaitis.

O. Pocienės koncertas

Ateinantį sekmadienį, 3 vai 
po piet, Auditorium 
duos koncertą garsuos

I šaliapinas.

teatrė, 
Feodor

ONA SCHULTZlENft
Mirė vasario 3 dieną apie 

4 vai. po pietų, 1926 m., su
laukusi 12 metų amžiaus; pa
čio iš Lietuvos, Suvalkų rėd., 
Mariampoiės apskričio, įplau
kos parap. Potmačiu|ičkių 
kimo. Paliko dideliame nu
budime vyrą Kazimierą Shultz, 
seserį Marijoir 
.nę, brolį Mik 
ir Magdelęmj 
pus'

DOMICĖLĖ KIMONTIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 3 d., 8:50 vai. iš ryto. 
Paėjo Kauno rėd., Varnių para
pijos, Nevardėnų kaimo. Paliko 
dideliame nubudime 3 sūnūs: 
Antaną, Leonardą, Vincenta ir 
dukterį Adolfiną Nevardauslcie- 
nę. Visi Amerikoj. Laidotuvės 
bus petnyčicfj, Vasario 5 d., iš 
namų, 14 E. Main St., St. 
Chariė-s. IH. Bus i^ljąjjjta į al
pų bažnyčią įf j vietines kapi
nes.

Liekame nubudę,
Sunai ir Dukterys

llombrauskie- 
Mentaravičią, 

inčauskiene ir 
pusbrolį Kazimierą Starkų; 
Amerikoj; Lietuvoj paliko bro
lį Kazimierą. Dabar randasi 
namuose po numeriu 31*14 So. 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks Vasario 6 
dieną, 8val. ryte išnamų į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta- 
įpi esat kviečiami tdalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Kazimieras Schultzus 

ir visi giminės.
Laidotuvėse pąlarnauaja gra- 

borius A. Masalski.
Tel. Blvd. 4139.

ANTANAS DIKSAS
Mirė vasario 2. 1026, ll;lū 

valandą ryto, sulaukęs 34 m. 
amžiaus; gimęs Kauno rėd., 
Tauragės apskr. Batakių vai., 
Stagvylių kaimo. Paliko dide
liame, nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius. Lietuvoj 
liko motina ir brolis Jonas. 
Dabar randasi prirengtas į 
paskutinė kelionę, namuose 
1908 Canalport Avė.

i. <
Laidotuvės įvyks Subatoj, ( 

vasario 6, d., 8.30 vai. ryto iš 
namų į Apvcizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Giminės, draugai 'ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbrolis Jonas Stegvilas,
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius. Skubąs.

aivą ?
aip ir plakančius

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva?
Ar jūsų akylf1 ašaroja ?
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

» sta?
Ar kvaišta
Ar matote

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

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan 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 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas bždaryta.s Nedėliomis.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai <F 4 yĮZ 
nakvinei ..................... ■ ■ f ąJ

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

Boulevard 4552

Lietuvių Dentista^ patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
\ / Ne4dlr Ashland Ava.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, ilapumo, privatinis, *Li 
tos, užsendintos ir užkrečiamo. ligų. vi 
iigydomoa

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

pagerintas

ir tikra* Europini*
Mcida gydymą* •įle
kiama. Vienatini* gy
dymas nuo sifilio duo 
dama* ui t F 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

ligų paeina nu* 
Kad itaydlitM

Besiartinant p . O. Pocienės 
koncertui, visa lietuviškoji Chi- 
caga laukia su nekantrumu sek
madienio, vasario 7 d., nes tą 
dieną Lietuvių Auditorijoje 
įvyksta pirmas, po trijų metų 
jos išvykos, koncertas.

Visi įdomauja musų vietinės 
artistės progresu ir stato sau 
klausimus; kaip ji dainuos, ką 
dainuos, o ypatingai įdomaujasi 
jos balsu 
menam, ]
šąlu musų koncertuose Ir reikia 
tikėtis, kad jos praleisti treji 
metai nuzikališkoje atmosfero
je pridavė jai daug to, ko ji bu 
dama Chicagoje niekuomet n<‘-

Kaip mes gerai atsi 
Pocienė buvo papuo

ZOFIJA ŠIKŠN1EN£ 
po tėvais Pachalkaitė

Mirė vasario 3 diena, 9:10 
vai. vak., 1926 m. sulaukus 36 
metų amžiaus; gimus Kalino 
rėd. Ažerėnų apskr., Himsių 
parap., Valiūnų kaime. Išgy
veno Amerikoj 13 metų. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
mylimuosius ir mylinčius vyrą 
Antaną. 5 dukteris—Leokadiją, 
Marijoną, Eleniį, i'AnJtanina, 
Johaną ir sūnų Vaclovą, brolį 
Mikolą ir brolienę Barborą; 
Lieluvąoj tėvelius. Dabar ran
dasi prirengta į paskutinę ke
lionę. namuose 1419 So. Bich- 
mond St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
vasario 6 dienų, 8:00 vai. iš 
namų į Nekalk) Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapi
jos bažn>'čis>, kurioje atsibus 
gedulingos i>amaldos už ve
lionės sielą,o iš len bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažjsta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuve.se ir su
teikti jai paskutinį patarnavi-

Nuliūdę liekame,
Vyras, vaikai, brolis ir bro

lienė.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis. Tel Yards 
1711.

JUOZAPAS LETUKAS
Mylėjom mes jj gyvų esanti, neužmirškime jo ir mi

rusio, Paminėjimas 3 metų sukaktuvių mano numylėto 
vyro ir brangaus tėvelio, kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 6, 1928, sulaukęs 35 metų amžiaus, palikda
mas dideliame nubudime moterį Johaną Letukienę ir 3 
dukreles: Johaną, Prancūzą ir Stefaniją, seną motinėlę 
ir seserį Barborą Noreitpenę, Ameikoje. Lietuvoje 8 bro
lius ir seserį.

Jau praslinko 3 metai kaip ta beširdė mirtis išplėšė 
iš musų tarpo numylėtą mano vyrą ir tėvelj, o paliko mu
su širdis žaizdose, kurios- neužfeys aut amžių. Spaudžia 
jumis šalta žemele, o musų širdįs veriu gailestis ir nuliū
dimas. Netekome skaistaus mėnulio, kuris švietė musų 
akyse — pranyko iš musų akių ir paslėpė jj juoda žeme
lė švento Kazimiero kapinėse.

Pamaldos atsibus vasario 6, 8 vai. ryto, švento Kry
žiaus bažnyčioj, prie 46th ir Hermitage Avė. Nuošird
žiai meldžiamo visus gimines, draugus ir pažystamus da
lyvauti virš minėtose pamaldose. Po pamaldų meldžiame 
atsilankyti į htomus, 4523 So. Wood St.

Ilsėkis brangus mano prisiega ir tėveli šaltoj žeme
lėj. Lauk musų prie savęs. Liekame nuliūdę,

Moteris Johanu, trys dukrelės, sena motinėlė, 
sesuo ir Letukų šeimyna.

SANTAL 
MIDY

Greitai suŠvel- 
njna s k a u s - 
minga nus’šla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

T'el. Lafayette 4223
' Plumbing, Heating'
Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 

patarnauju. kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė. 

Kontrakt-orius - l^lumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

BtLLY’SlUNCLE

/ OOOU-
OVAI

/ UJELL .
VT 

A\_\_ f^OOT

MIK-

S Acę >
\ AKT — LOOKAKj' /

DK. b. M KUt>8 
Ataakantb 

Speciali* ta* 
Įsteigta 80 metų

Daugiausiai Mironiikų 
kraujo ir užkrečiamų ligų, 
jas nebandykit senais budais. 
VYRAI I Specialis serum gydymas yra var
tojamas n _ _ 
sthoTymo vyrama,
jėga veikia stebuklingai i 
ir kraujo, suteikdama 
ir sūnyk usiems vyrams, 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau iigydi tūkstančius itnonlų, tai -ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus re 
rų gydymą. Vienatini* geriausiai Įrengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis g? 
dymui kambarių. Kraujo ižbandyma* ir U 
iioratorijo* egzaminacija dykai bu gydyme

Patarimas Dykai
Atsakantis raedikaiis ps tarnavimas suteik* 
jum* sveikatą ir laimą. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausia* gydy
mas. Ateikit liandien.

DR. B. M. ROSS
35 Hų. Dearburn St. 

kampas Alunroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606 Moterų jo 
ėmimo kaint-aiy* 60e.

Penktas Aukštas, Crillv Nmnag 
25 METAI TAME NAME 

Ofiso valandos kasdien nuo 10 rytu iki e 
vakaru. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną Pa 
nedėliuis, nerėdo mis ir •ubatomis nuo ie 
ryto iki 8 vakare.

geru pasisek imu dėl atgavima 
*. Jo gaivinanti 
ant gilių, nervų 

stiprumų silpniems 
Dr. Roes gydyme

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

Taupyk kuponus iškirpdarnaa 
iš Naujienų 'vistlieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

i

laidotuve.se


8

eatras-Muzika
(Tąsa r.uo 7-to pusi.)

Aleksandrijos teatro dramos 
mokyklą. Jau būdamas moky
kloje vaidino ir teatre. 1921 m. 
grįžo Lietuvon ir jau nuo to lai
ko dirba musų Valst. dramos 
teatre. St. Pilka musų teatre 
yra pasižymėjęs kaipo vienas iš 
geriausių aktorių. Jis per tą 
laiką suvaidino virš 40 rolių, iš 
kurių galima pažymėti kaipo ge
riausiai 
Menšelis 
ir Meilė” 
mas, “M
“Miss Gobs’’ — Volfas Kingeris, 
“Sudrumsta Ramybė” — Sau-

pavykusios: “Vežėjas
— Henšelio, “Klasta 

— Ferdinandas ir Vur- 
ikas” — Nešasi i vce vas.

Iš Juozo Žiūrono moki
niu koncerto

Pereitą sekmadienį, po pietų, 
C.hicagos Lietuvių Auditorijoj, 
įvyko Juozo Žurono mokinių 
ketvirtas koncertas. Programą 
išpildė patys mokiniai, tačiaus 
vyriausiu dalyviu buvo pats 
mokytojas ir dainininkas J. Žu- 
ronas. Paminėjimo užsitarna
vo šie mokiniai: A. Pečiukaitis 
smuiką sugrojo Gounodo “Avė 
Maria”; iš jo bus geras smui
kininkas. J. Bagdonaitė, A. 
Grigas, \V. Osinskas irgi gerai 
pasirodė. E. Dowson pianu 
skambino Mozarto ‘,Rondo”. F. 
šniukaitė, T. Ravelis, B. šve
daitė, S. Vaičiūnaitė, A. Khza- 
kauskaitė, 11. 
Domkaitė, H. 
S. Gimbutaitė, 
Bagdonaitė, F, 
Grigiutė, P. j 
Bračiulis visi atliko su dideliu 
mitrumu. Kitiems netaip gerai 
ėjos. Daug gyvumo davė du 

. jauhi dainininkai, Pranas Ska- 
marakas ir Pranas Danikaus- 
kas. Keikia sakyti, kad jie turi 
gerus baldus. Abelnai J. Žurono 
mokinių 
įspūdį 
smuikų

Leščinskaitė, II. 
. Dombrauakaitė, 

E. Kiškaitė, M. 
, žarambaitė, J. 
Mažeika ir A.

koncertas darė gerą 
ir gražiai užsibaigė 

kvartetu. —Ten buvęs.

Matykit “Mildą”
Nedėlioj, vasario 7 d.. Meida-

gražus, su dainomis, veikalas 
“Milda”. Stato jį Pirmyn Miš
kus choras, 'lodei patartina vi- 
siems Chicagos lietuviams atsi
lankyti t šį puikų vakarėlį.

“Milda” yra muzikalis veika
las, kurį puošia apie 2D gražiai 
skambančių dainelių, kurias su-t 
taisė ir sumokino P. Sarpalius. 
Tas daineles sudainuos jauni
mas, pasipuošęs lietuvių tau
tiškais rūbais. Čia pamatysite 
skaisčias lietuvaites be dainuo
jant gražiai skambančias dai
neles, o niekas žmogaus sielos 
taip nesujudina, kaip skambios 
dainelės. Taipgi čia pamatysit 
ir mažą piemenėlį—dydį var
gdienėlį, o mums, lietuviams ne 
vienam prisėjo piemenėliu var
gdienėliu būti. Taigi, kuris 
praleisite neatsilankę į šį vaidi
nimą, ilgai gailėsitės, todėl ir 
patariu lypraleisti šios progos.

—Proletmenaa.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 
> kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
PRA

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Vas. 5, 1926

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugijčj priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,090. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $l(k savaitėje. Sergantiems na
riams pašalpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus. Iki* Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmainos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoli kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubuins 
vra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėiiu^i malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9(i63.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šilą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dei pa- 
ratikumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kilus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums, sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 
arba

Aušros Knygynas, 321(1 S. Halsted 
Street.

I laistei! St.,

Draugystėm Darbininku Lietuvių 
Sąjungos mėnesines susirinkimas 
įvyks Penktadieny, Vasario-Feb. 5 
d., 1926 m., 7:80 vai. vak., A. Bag
dono Svet., 1750 So. Union Avė. Ma
lonėkite visi susirinkti ir atsivesti 
naujų narių, nes buvo nutarta priim
ti Į virAminitą Draugystę už dykų 
per du susirinkimus, 'lai pčislnaiuh- 
kite gera proga. Tas paskutinis su- 
ĮRiinkimas. Bus už dyka priimamas, 
nes Draugystė yra bagota nariais/ir 
pinigais.

Koresp.
I---------------

Open Forum. — Visuomenės Dar
bo Sąjungos “Open •Forum” hus 
sekmadieny, vas. 7 d., lygiai 10:3(1 
v. ryte, Liet. Auditorijos mažojoj 
svetainėj, 'lema: “Ar civilizacija ke
lia dorą?’’ Referentai — S. Kodis 
ir Dr. A. J. Karalius. Visi kviečia
mi atsilankyti. įžanga 15c. >

Komisija.I
Amity Lietuvių Paselpinio Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks pčt- 
nyčioj, vasario 5 d., 8 Vai. vak., 
Kliubo svet., 4644 S. Paulina SI. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap» 
kalbėjimui kas link budavojimo 
kliubo namo. —J. J. Zolp, pirm.

LSS 81 kuopos susirinkimas atei
nantį šeštadienį neįvyks. Priežastis 
tame, kad l.iuosybės salė išduota 
kitai draugijai... Gavę svetainę, mi
tingą paskelbsime vėliau.

. —Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
‘‘Naujienas” pradedama išvežioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
Kjrvonanti nuo Morgan iki Wallnce ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatves yra aprūpinami “Naujienoms” gana unkšti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
• anti pažymėtame zone, o da neap- 
; lipinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Indiana Harbor, Ind.—SLA. 185 
kp. susirinkimas įvyks vasario 7,Į 
3:30 v. po niel, Ketharinė Ilouse 
svetainėj, 3801 Drodor gat. Visi, 
nariai yra kviečiami atsilankyti j Į 
susirinkimą, nes yra daug svarbių( 
reikalų. Bukit laiku. Rus išduotas 
raportas iš buvusio 6-to Apskr. Su- 
siorganizavimo.—Valdyba.

Jaunų Liet. Am. 'Pauliškas KHubas 
laikys mėnesinį susirinkimą N'edė- 
lioj. vasario 7 d., 1 vai. no Dirt,1 
l.ietiivių Auditorium, 3133 S. Hals
ted Si. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes’ daug svarbių 
dalykų aptarti.—S. Kuneviče, n. r.

Illinois Lietuvių Pušči’pos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasa
rio 6 d. 8 v. vak., Chic.igoS Lietu
vių Auditorium svvt., 3133 So. Hals- 
teu St. Visi kliubiečiai malonėkite 
susirinkti laiku, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

—A. J. Lazauskas, sek r.

Milda muzikalis su dainomis va
karėlis stato Pirmyn Mišrus choras 
nedėlioj, 
Pradžia 
publikos

vas. 7 d., Meldažio svet. 
lygiai 7 v. vak. širdingai 
kviečiame atsilankyti.

—Komitetast

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą, sekmadieny, 
vas. 7 d. š. m., t vai. dienos, C.bi- 
sagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 S. Halsted gat. Visi nariai ma
lonėkite klikų susirinkti, nes 
svčirliių reikalų aptarti

Lietuvių Laisvės Kiiubas 
savo mėnesinį susirinkimą 
diinį vasario 6 d., <8 vai.

MOTERŲ GERIAUSIA vieta mažai šeimy
nai. Nupirksi pigiai grosernę, saldai-r^uru*-_r~ui~ ■fyr^Lr-_rw. ** *“ -- r • r n n VF

HE!KIA patyrusių operator- pv£

yra 
K.

laikys 
šešta- 

vnkare, i 
Auditorium Svetainėj 3133 So. Hals
ted SI. Gerb. kliubiečiai, malonėkit 
visi buku priimti, nes turim daugel 
svarbių reikalų aptarimui. . <

—K. J. Depiereckis, r;išl.

Detroit, .VĮich.—1.. Ko-operatiškos 
Bendrovės susirinkiims įvyks 6 <l. 
vas.-l’cb., 1926, kaip 7 v. vak. Pa
rapijos mokyklos svel., kampas 
(’anlonl ir ŠVcsminis Avė. Visi šė- 
rininkai malonėkit dalyvauti.

—I.. K. B. Valdyba.,
Kultūros Ratelio susirinkimas į- 

vyks suimtoj, vasario 6, 2 vai. po 
pietų, 1.351 N. Kedzie Avė. Visos 
parė.s ir kandidatės susirinkite.

—Valdyba.

ASMENĮ JIESKOJMAL
IEŠKAU Karoliams Armino Bi- 

nėnų kaimo, Pašvitinio pnrap. pir
ma gyveno Pittsburgh Pa. Dabar 
gyvena Illinois vals. Taipgi ieškau 
FiHkso Barzdaus. Atsišaukit:

V. VVALOVICH
5511 Si). Prairie Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
APSIVEDIMtT paieškai! merginos 

•«rl>a našlė i be vaikų ^>c senesnės 
10 melų. Aš esu našlys III m. gerai 
atrodau ir moku gprą amatą. Turiu 
<av;> turto. Katros manot turėt ge
rą gyvenimą, prašau rašyti. Nau
jienos, 1739 S. HaJsted St. Chicago. 
Bos 666.

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVO.IA 6 kambariai, 

garu apšildomi, remia tiktai $50 į 
mėnesį. Rrfhdasi ant 3-čių lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės\ i krautuvę, 701 \V. 31 
St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RUIMAS vendai vienam vyrui ar 

dviem. Su valgiu ai‘ be valgio. Tel. 
Boulevard 4435. •

kų prie moterų dresių. 
šaukite.

LĘWIS DKESS CO.
325 W. Adams St.

Atsi- davimo patirsite ant vietos. 3518 So. 
VVallace Street.

Pavasariniai Bargenat - -
APIE NAMUS MANANČIŲ

ATYDAI

REIKIA patyrusių merginų prie 
dirbimo lingerie ir kitų gražių prie 
mašinos darbų. Taipgi kalniorių dir
bėjų, gera pradžiai alga. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite tuojau.
LEWLS DRESS CO.
.325 W. Adams St./

Nuolat

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA Iii vyrų j sindika
tų prie himniškos prapertės 7!)tli St. 
Reikia turėti $350; tai yra pelnin
gas biznis. Kreipkitės laišku į 

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted SI.

Ros 285

REIKALAUJAME patyrusio darbi
ninko ant farmos. Vyrąs ir moteris, 
kurie mylit dirbti ant farmos, atsi-i 
šaukite greitai. Apie mokestį su
sitarsime.

JOKANTAS RROS. 
4138 Archer Avė.

lel. Lafayelte 7671.

AUTOMOBILIAI
111% PIRMO įmokėjimo. \Villys 

Knight sėdau, važinėtas 47011 mylių, 
inideva kaip nauja, daug naujų |M’i- 
(lėčkų, bargenas, $650,

\VILLYS Knight, coupe sedaib 
lęiip naujas, bargenas, $750, 4611 
S. Ashland Avė. Rnulevard 8778.

Hl’DSON coučh, važinėtus 6,000 my
lių, Duco užbaigimo; 5 cord laje- 
rai, humperiai, geras motoras, iš- 
rodo kaip naujas, $650. Išmokėji
mais. Visuomet atdara, 1711 VV. 
M idison SI.
DODGE touring, vėliausio modelio,* 
5 nauji cord tajerai, humperiai, už
rakinamas, geriaiisiame ^padėjime, 
$165. Išmokėjimais. Visuomet atda
ra, 1711 VV. Madison St.* (
STAR coupe, važinėtas 1200 mylių, 
pilnai prirengtas, geriausiame padė
jime, $175. išmokėjimais. Visuomet 
atdara, 1711 VV. Madison St. j
STUDEBAKER coupe, važinėtas 
3500 mylių, beveik naujas, $485. Iš
mokėjimais. Visuomet atdara, 1741 
VV. Madison St.RITMAS rendai vyrui, merginai 

ar vedusiai porai. šviesus, prie 
mažos šeimynos. 3 lubos, užpakalis. OVERLAND sejan, 1926, pilnai pri- 

3418 So. Lowe
• < ' .....................  1 - ,'.'2

rengtas, $385. Išmokėjimais. Visuo
met atdara, 1,74lt \V. Madison St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BBOS.

Moviiscj, rs<; čt coa,u.
PIANO MOV1NG EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.’
Tel. res. Yds 8č98—B!vd. 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 S'o. Halsted Street 
Notavy Public Phone Yards 6062

Plumbing ir Hcating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company

6’539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

Maskardų Balių rengia Lietuvių 
Tautiška parapija savo svet. 3501 į 
So. Union Avė., Suhatoj, vas.Feb. i 
(i d., 1926. Pradžia 7:30 v. vak. . 
šiame baliuje bus duodama bran- ntergailema, 
gios dovanos, 1—2 ir 3 ir visiems 
kitiems, kurie bus apsitaisę maska- 
rudų drabužiais.—Komitetai.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą, Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de) kitų. z

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 1 
Šimtas uždirbtu jei laikytume! 
čia per 20 metii? " _____ ____ ________ ....... ......

Ateik ir pasitark su sekretorių ‘ slnis susirinkimas įvyks Nedėlioj, 
apie taupymo budus, o nuo jo su-' 7 d. vas. 1822 Wabansia Avė. LiuO- 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUHENU SPULKA.
1739 8o. Halsted St.

ceo-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
mutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 

kaina nUo 65c
•OU. /

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekrna- 
dienyj no pietų.

Frank Seteinonąvlėįug

iki

35c

Roseland, III,—D.L.K. Vytauto d-ja
No. 2 susirinkimas įvyks sekma- 594 w.’*33rd St. ?rie Normai Avė 
dienį, vasario 7 d., 2 v. po pietų 
K. Strumilos svet. 158 E. 107 Str.
Visi nariai atsilankykite išgirsti 
raportą iš 1925 m. kaip draugijči 
stovi.—R. Mikšys nut. rast.

Roseland.—A. Z. P. P. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks vas. 5 d. 
7:30 v. vak. K. Strumilų svet. Bus 
raprotas iš pereitų metų nuveiktų 
darbu ir kitų svarbių reikalų. Visi

Kirkiu, (sek. I

North Siete.—SLA. 22t> kp. mėne-

Tel. Yards 7282
BRIDGEP0R7 PA1NT1NG

& HDW. CO. 4 
iMalcvojam ir popieruojam. Ui

ta ikom malevą, popierą, 
sJklus ir tw t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pręz.

kiek jusu nariai atsilankykite.
ylumCt j j | ------------- t—

sybės sv. 2 viii, no piet. Nnriai ii' 
narės teksitės atsilankyt ir užsimo
ki mėnesines duokles ir naujų na: 
rių atsiveskite.—A. Martišius, u*kr.

P

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
k imi r i 11 f 3 šmotų pui
kus seklyči*Os dfep i mintyto iiicclZio 
padabintas sotus, <» šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lerijpos, veid
rodis, nigs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. \Vashingtcn Blv<t. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI
$<800 grojiklis pianas su gražiu 

bančiumi, <85 geri Foteliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 

išmokėjimo vieni metai.$110. Del
Michelinee.

2332 VV. Madison Street 
1 fl.

PIRKIT PI.TTMrtlNGA PAS MUS 
IK SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
'kainomis i 

Levinthal Plumbing Supply Co..
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

y

GARADŽIUS. PARSIDUODA biz
nis, su opšinu dėl pirkimo gara- 
džiaus namo. Mainysiu biznį ant 
loto arba ant mažo namo. Yra Cadil
lac, Tovv trokas, Cash Register ver
tės 8275.00 ir 1.1. Išvažiuoju iš Chi
cagos. Del tolesnės informacijos 
sišaukite po šiuo antrašu: 

1223 \Vcst 691 h St.

Pardavimui mūrinis namas 6 
ir 6 kambariui. Aržuolo tri
mas, karštu vandeniu apšildo- \vell St. 
mas; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplewood 
Avė.

ai-

PARDAVIMUI grosernč ir bučer
nė su mimu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu j kitų biznį. Agentai 
nesikreipkite. J. Dambros, 1409 So. 
49th Ct

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
kambarius. Aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas,1 
maudynės ir virt parankamai.1 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren
dą.

J. Dambios, 1409 Šo.
Cicero, UI. \

KAS PIRMAS—-TAS LAIMES

Parsiduoda , Restaurantas 
Brighton Park apylinkėj, biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Sa
vininkas parduos už pirmą tei
singą pasiūlymą. Kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Phone Boulevard 9641

PARSIDUODA bučernė ir 
giosernč geryj vietoj, nauji 
fixtures, naujas trokas. Par
duosiu pigiai už cash arba mai
nysiu ant loto arba karo. Turi 
būt parduota šią savaitę.

3932 So. Kockvvell III.

PAKD'VIMUI restaurantas

Naujas kampinis, 4 pagyveni
mų muro namas, visi po 5 kam
barius ruimai, extra dideli, in- 
taisymai pagal vėliausios ma
dos. 4 karų pradžius. Namas 
randasi netoli nuo Marąuette 
Park, 6554-56 Sp. Whipple St.1 
Cash $|0,000.00, kitus kaip ren
dą.

Naujas 4 pagyvenimų mūri
nis namas, visi po 5 kambarius, 
įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir 4 karų garadžius. Namas ran
dasi netoli nuo Marųuette Park, 
6616-18 So. Whippie St. Cash 
$8,000.00, kitus įaip rendą.

2 flatu mūrinis namas *7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visi pa
rankamai, 
kitus kaip

Cash tik $2,500.00, 
vendą. Namas ran-

Ictuių apgyvenloj vietoj. 10822l<la.<i 5422 So. Carpenter St.
S. Michigan A., Koseland. Biz
nis išdirbtas. Kaina $2,200. Sa
vininkas važiuoja įliietuvon.

Tel. Pullman 6995.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tescn už $700. Pardavimo priežastis 
—ligft.NetOli mokyklos. 5039 So. 
Halsted. St.

PARSTDUODA bučernč ir gro- 
sernė: gera vieta, kampinis namas 
ir .biznis išdirbtas, arba parduodu 
pusę. Gera proga stoti į biznį. Atsi- 
šaukit. Tel. Ijafayftte 8117.

2 Mediniai namai muro pa- 
damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por- 
čiai, maudynės, elektra, 2 karų 
garadžiai. Lotai 37x125, graži 
vieta, tik pusė bloko nuo Mc- 
Kinley Parko ir tik pusė bloko 
nuo didelių karų linijos. Namai 
randasi 2441-43 W. Pershing 
Road. Cash tik po $,1800.00.

PARSIDUODA grosernčs fixtures. 
Visai nauja i kavųj. malt elektrikinė 
tjlnšina ir grosernės ice box, 3 feet 
by 5'/a didumo. Oiunters 8 feet. 
Sbo\v Cčises 8 feet. Vienas registeris 
nuo 5c iki $1.00 Ir viena spring 
seale. (’luis Jokups,

4456 So. Ilonore St.

Medinis namas 5 kambarių.
Graži vieta, cash tik $1500.00.

PARIMUSIU grosernę ir kendžių 
krautuvę Čirba mainysiu ant loto. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoto ant 
farnių. 1323 Wood St.

Gražus mūrinis bungalow, 
elektra, maudynė, visi paranku- 
mai, garadžius 1 karui. Lotas 
37x125 ft. Labai graži, vieta 
tik pus5 bloko nuo karų linijos. 
Namas randasi 5607 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00.

PARSIDUODA kendžių, cigarų, 
ice cream ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 2 kambariai garti šildo
mi gyvenimui, ilgas lysas; parduo
siu pigiai, nes noriu išvažiuoti į 
Lietuvą, 2502 \V. 69th tS.

Medinis cottage 5 kambarių, 
augštas beismentaš, didelė bar- 
nė. 2 po 30 pėdų lotai, graži 
vieta, namas randasi 5538 So. 
Kostner Avė. Cash $1,500.00.

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA 2 aiigš<*ių po 6 

kambarius marinis namas. Gazas, 
PARDAVIMUI bučernė ir groser- elektra, maudynės. 6618 So. Rhodes 

ne. Vieta bizniška, ruimai gyvenimui 
Kreipkitės tuojaus. 10034 So. Michi- i 
gan Avė., Tel. Pullman 3036.

Avė. Savininkas, 2(>1^ W. Luther St.

LABAI dailus 7 kambarių na
mas, St. Charles, prie pat Fox 

—_—:, River, ant 2 lotų ir garažas.
Savo burei nę ii gioseinę, vėliau- Por/biogins niiziai arba mainv- sios mados pasitilymas, savininkas 1 įuostus pigiai urna mainj 

visai apleidžia biznį, 
pačioje vietoje per 15 metų, pr 
svarbios gatvės, netoli didelio t<

Mainysiu į cottage, bun(ulrtw,
2 arba 3 fialų namą arba f 

biznio namą.
1735 \V. 35 St.

Lafayette 0605

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Biznis toje 
metų, prie 

te-
alro. 
Čirba 
kitų
Tel.

PAKSIDUODA grosernč ir 
kendžių krautuvė. Gali pirkti 
visą arba pusę. Sunku vienai 
laikyti. P':vsiduocla St. Bernatd 
šuo, gerai mokytas $100.

1936 Canalport Avė.

EXTRA 
Negirdėtas Bergenas

Parsiduoda bučernė ir grosornfi 
naujoj kolonijoj. Maišytų tautų ap
gyventa vieta. Biznis eina gerai. 
Puikus įrengimai. Priežastis parda
vimo—apleidžiu Chicago. Kam rei
kalinga pasiskubinkit. Atsišauki! 
gausit bargeną. 7118 S. Western Av.

PARSIDUODA
Turiu du biznisu, vieną noriu 

parduoti arba mainyti ant mažo 
namo. Gražiai įrengta valgykla ir 
maža Road Ilouse. Randasi 101 St. 
ir Kean Avė.

Savininkas
• 3202 So. Halsted St.

BUČERNE ir grosemS| pardavimui. 
5 ruimai gyvenimui. Nėra kito tokio 
biznio arti. Savininkas suteikia lystą 
■int kiok tik npri. Guuslte biirgenų. 
5306 So. Union Avė. Tel. Y«ls. 1821.

PARSIDUODA pečius minkštoms 
anglims kūrenamas. Taipgi elektriką 
šildomas pečius ir didelis sieninis 
laikrodis. 4652 So. Western Avė.

siu ant namo Rockforde. Nau
jienos 1730 S. Halsted St. Box 
661. '

PARDAVIMUI namas ir biznis, 6 
flatai ir 1< krautuvė. Namas beveik 
naujas. Lengvai galit nupirkti. 5258 
So. Union Avė.

TURIU parduoti savo prapertę; 
turiu kelis gražius lotus dėl staty
mo gerų namų, lotai didumo 50 
150, arti mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, tiktai 26 minutės nuo 
vidurmiesčio, gera transportflciju. 
Už mažą įmokėjimą, lengvais išmo
kėjimais; veikit greit. Rašykit man 
tuojau, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 663.

Aš galiu jums pagelbėti įsigyti 
namą — $158 cash.

Del keliu darbščių lietuvių, kat
rie nenori mokėti augštas vendas; 
aš duodu gerą progą nusipirkti sau 
namą, netoli mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių, teatro ir banko. Tiktai 
24 minutes nuo vidurmiesčio, gera 
transportacija. Rašykit šiandien 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
662.

Iš PRIEŽASTIES mirties šeimy
noje, aš turiu parduoti tris puikius 
2 fintų, namus, kurie randasi: 447 
W. 42nd Place. 588 \V. 42nd Place, 
501 VV. 48rd Place.. ‘ “
0600.

Tol. Trlangle

1’ABDAVfMl’I 3 fialų mūrinis 7— 
7— 7 kambarių. Garu šildomas, mo
demiškas, netoli nuo Marųiicttc 
Road ir Cottage Grove, kaina, $21,- 
000. Daug kitų bergenų.
Pioneer Realtv Co.. 1645 W. 51 St.

Hcmlock 2100-2101

Naujas 7 kambarių, bungalovv, 
karštu vandeniu pašildomas, ar
žuolo trimąs. a Namas randasi 
2441 W. 43rd St.

BIZNIO NAMAI

Naujas namas, Storas, 4 kam
bariai, užpakalio štoro 6 kam
barių flatas. Augštas beismen- 
tas, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Namas ran
dasi 4324 So. California Avė.

Naujas kampinis biznio na
mas, gražus Storas ir fletas, prie 
štorb didelis flatas, 3 kary ga- 
radžius. Randasi Brighton Prak.

Mes tuos visus namus par
duosim pigiai ar mainysim ant 
tamstų namų, lotų ar biznių.

Taipgi jeigu tamstos neišsi- 
rinktumėt iš musų namų, tai 
mes pabadautume kokius tik 
tamstos malonėsite. Kurie ma
note pirkti ar būdavot namus, 
atvažiuokit pas mus pasitart. O 
mes stengsimės tamstas užga
nėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Ijafayette 7674

Parsiduoda
Puikus lotas dėl statymo sau gy

venimo, 50x150 pėdų, įmokėti $158, 
netoli mokyklų, bažnyčių ir t. t. J^a- 
bai gera transportacija, tiktai 24 mi
nutes nuo vidurmiesčio. Puiki vieta 
dėl vaikų. Turiu parduot tuojau. Ra
šykite man šiandien. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Rox 664.

Mes turime pardavimui 4-5 
kambarių mūrinių bunga)ows 
prk 7200 7204 7206 So. Bock- 

Jie yra apšildomi vė-
Jiausios mados karšto vandenio 
sistema. Naujas moderniškas 
phimbingas, aržuolinės -grindys 
ir kieto medžio trimingai, di
deli skiepai, su grindimis viš- 
kai, vietos dar yra dėl 2 kam
barių. Kiekvienas kambarys 
šviesus ir turi daug oro, dideli 
užpakaliniai porcini su siete
liais ir su stiklais, lotas 30x125. 
Tie bungalovv yra padaryti 
samdytų dieninių darbininkų ir 
iš goriausio materiolo. Chicago 
T'itle N Trust Co. garantuoja 
title. 14 užganėdintų lietuvių 
šeimynų nusipirko pas mus na
mus šitoje apielinkėje pereitais 
metais. Atsilankykit dieną ar
ba nedėlioj ir apžiūrėki! tuos 
namus. Nebūtinai turėsite 
pirkti juos. Mes maloniai pa
sitiksime jus. Savininkas, 

7206 Rockvvfcll St.

/

NETIKĖTAS BARGENAS!
2 fiatų naujas mūrinis na

mas, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, štymu apšildomas, 
įmokėti $l,000.Randasi ant 70- 
tos ir Aberden St. Savininkas 
priims bile kokį biznį arba lo
tus už pirmą įmokėjimą. Kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS & 
CO., 3352 S. Halsted St.

Phone Boul. 9641.

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
$29,500

Už $700 galite pradėti veikti 
link 4 fiatų namo, visas apgy
ventas, flatai po 4 kambarius, 
aržuolo ir riešuto trimingai, į- 
m u rytas phimbingas, lietinės va 
nos garu šildoma, 50 pėdų lo
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Sevvard 3135 W. 63 St. 
Prospect 6100.

CICEROJ LOTAI
Puikus miestelis Illinois valstijoj, 

19 minučių mirt vidlirmiesčio, 7’ac 
kelionė. Didelis išsivystymas šį 
metą, keletas lotų liko subdivizijos 
kainomis. Apkainuoti po $1900 su 
įrengimais, išmokėjimais, veikil 
greit, nes kainos kyla. Atsišaukit 
šių savaitę.

17 B. tilst St 
Normai 7561

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa- 
gyvenimų, 3 aukščių niuro namą. 
Flatai po 4 kamb. Rendos $90.00 i 
mėnesj. 1625 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų mū
rinė s t ubą. Maudynės, elektra. No
riu išvažiuoti į Lietuvą. Parduosiu 
pigiai-3323 So. Lowe Avė.

>

NEGIRDĖTAS BARGENAS
4—4 kam, naujas muro namas 

Sun Parlor, puikiausi vėliausios 
mados įtaisymai. Geriausioj vietoj 
ant Brighton Park ir tik 4 nuo 
kampo. Jeigu namai pirkti panašų 
namą, tai skubėk kai dar nėr per 
vėlu. Savininkas:

JUOZAS VILIMAS
440;’) S. Fairfield Avė.

Aš TURIU Namų. Du flatai po 
šešis ruimus, pusiau mūrinis, išėji
mas vidui, clektrikos šviesa. Par
duosiu su mažu įmokėjimu, arba 
mainysiu ant mažo biznio.

TURIU Namą ant pardivamo arba 
mainymo. Namas mūrinis, 3 Datai 
po šešis kambarius, e'ektrikas, 
maudynės. Pirmas flatas Šildomas 
vandeniu. Atsišaukit pas Dropievvski 
2307 \V. 21 st St.

MORTGEOiAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

• ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae 

Lafayette 6788

2-ri MORTGEČIA1. Mes speciali- 
zuojnmės inortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Bhimental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
...... ■
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