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Ciepliakas mirė Lietuvos vyriausybės nota 
Vokietijai

Švedija nenori lenkų T 
Sąjungos taryboj

Prieš šalį) tik protestuojama?

36 kūnai atkasta iš nugriuvusio 
nuo kalno sniegyno

Arkivysk. Giepliak mirė
PASSAIC. N. L. vas. 18. — 

Viešėjęs Amerikoj lenkų kuni- 
gas Jonas Ciepliakas, kurs bu
vo paskirtas Vilniaus arkivys-

36 kūnai atkasta iš nu 
virtusio sniogyno

Manoma, kad dar yra palaido
tų griuvėsiuose daugiau kaip 
keturiasdešimt žmonių

Mary ligoninėj.
$ _

Prieš keletą dienų jis buvo 
susirgęs influenza, kuri netru
kus išsivystė į plaučių uždegi
mą. Jis buvo 69 metų am
žiaus.

Amerikoj Ciepliakas buvo 
nuo praeito lapkričio mėnesio, 
buvo atsilankęs ir į Chicagą 
lietuviams su lenkais taikyti, o 
kaip ateinantį šeštadienį ruo
šėsi jau iškeliauti į Vilnių sa
vo pareigų eiti.

Švedija nenori Lenkijos T. 
Sąjungos taryboje

BINGIIAM, Utah., vas. 18. 
Sap Gulche, kur vakar nuslin
kęs nuo kalno sniegynas užbė
rė nedidelį kasyklų miestelį, 
sutriuškindamas keliolika na
mų, iki šiol iš griuvėsių jau at
kasta 36 žuvusių žmonių kūnai.

Šimtai gelbėtojų dirba, sten- 
gdamies atkasti kitus griuvė
siuose palaidotus, kurių mano
ma yra apie keturiasdešimt ar 
daugiau, bet niekas nebesitliki, 
kad rastų dar gy.vų. Kai kurių 
veikiausiai nebus galima suras
ti iki pavasariui, kai nutirps 
ta milžiniška sniego masė.

vas. 
nuo- 
val- 

priešinl is

Suktybės Rumanijos karo 
departamenteSTOKHOLMAS,* Švedija, 

18. — švedų visuomenės 
monė pilnai paremia savo 
tižios nusistatymą 
priėmimui Lenkijos Tautų Są
jungos tarybom kaipo nuolati
nį jos narį.

Rusijai švedai nusistatę ki
taip. Jeigu Rusija pareikštų 
noro įstoti Tautų Sąjungom tai 
Švedija veikiausiai pirmutinė 
paremtų jos reikalavimą turėti 
nuolatinę vietą Sąjungos tary
boj.

Du jauni banditai pa
smerkta mirties 

bausmei

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
vas. 18. Ryšy su iškeltu ae
roplanų armijai pirkimo skan
dalu, prasidėjo areštai kaltinin
kų. Pasirodė, kad karo depar
tamento pirkti penkiasdešimt 
Fokkero aeroplanai didžiur/jj 
yra netikę ir kad perkant juos 
butą suktybių.

Areštuota jau keletas karo 
departamentą valdininkų, ko.' 
kas tik mažesniųjų, bet laukia
ma daugiau.

LEXIN(STON, Ky., vas. 18.
Du jauni banditai, Roger 

Branton iš Hamilton, Ohio, ir 
Haymond Davis iš Syracuse, 
N. Y., buvo šiandie pasmerkti 
nužudyt elektros kėdėj. Praeito 
gruodžio mėnesį juodu padarė

Mūšiai su sukilėliais Siri 
joj atsinaujino

ir užmušė tortingą -verslininką 
VVm. Fantą iš Flemingsbui go. 
Pasmerktieji išklausė teismo 
nuosprendžio šypsodamies.

BEIIU’TAS, Sirija, vas. 18. 
— įvairiose Sirijos dalyse kau
tynės iš naujo užvirė. Damas
ke, Madano daly, praeitą ant
radienį įvyko stiprių susirėmi
mų, kuriuose 
buvo užmušta
ta. Francuzų taipjau buvo ke
li užmušti ir sužeisti. Karo ope
racijos pradėta Hermono kalno 
apygardoj.

dešimt sukilėlių 
ir dešimt sužeis-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį.

<• na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

KAUNAS, vas. 1. [Elta].
Lietuvos pasiuntinys Berline 
p. V. Sidzikauskas įteikė Vo
kietijos užisenių reikalų minis
terijai verbalinę notą, kuria pa
reiškiamas protestas prieš kai 
kurių vokiečių spaudos organų 
nedraugingą toną Lietuvos at
žvilgiu. Notoj pirmon galvon 
nurodoma į “Tilsiter Beoba- 
chter”, knis nuolat kursto prieš 
Lietuvą. Del to laikraščio Lie
tuvos pasiuntinys savo laiku 
jau atkreipė Vokietijos užsienių
pati ministerija reiškė papeiki- 

elge- 
turi-

ma “Tilsiter Beobachter” 
siui, tačiau nežiūrint to jo 
nys nedaug tepasikeitė.

Toliau notoj nurodoma 
nomą d-ro. Schallio šmeižtą 
prieš Lietuvos Seimo pirminin
ką p. V. Petrulį.. Notoj pareiš
kiama, kad tas šmeižtas Lietu
voj sutiktas kaipo nukinkąs 
prieš visą lietuvių tautą, todėl 
pasiuntinys p. Sidzikauskas sa
vo vyriausybės vardu reiškia 
griežtą protestą.

Laivas paskendo; vienuoli 
ka žmoniy žuvo

Į Pacific and Atlantic Photo]

Naujas anglų laivas, kuris turi labai keistą konstrukciją.

Buvęs Graikijos ministeris 
pirmininkas suimtas

Kuo komunistų oratoris 
, Bimba kaltinamas

Atidarė trafiką Nemunu
Atidaroma ir susisiekimas. Lietuvos konsulatai 

išdavinės lenkams vizas
KAUNAS, vas. 1.

Eidama Klaipėdos
Lietuvos vyriausybė

(“Vyriausybės ži-
211 Nr.), kuriomis sutei- 

tranzitą Nemunu

(pėdos uostą ir netrukdami per-

Areštuota taipjau buvęs 
daus ministeris ir dešimt 
deru; busią ištremti

vi 
ofi

18

18.BROCKTON, Mass., vas.
Lietuvių komunistų kalbėto

jo Bimbos gynėjams reikalau
jant, šiandie miesto prokuro
ras Manuel Rubin pristatė teis
mui Bimbos pasakytos Brockto
ne sausio 29 dieną kalbos žo
džius, dėl kurių jis buvo areš- 

patrauktas tiesom 
vertime pa
savo kalboj

PORT OF SPAIN, Trinida
das, vas. 18. — Vakar vietos 

garlaiviu 
sužeistas 
valdžios j

uoste, susidūręs su 
Vandyk ir smarkiai 
paskendo ’ Trinidado 
garlaivis Naparima.

Vienuolika žmonių,
įgulos narių ir pasažięrrų, pri
gėrė. Kiti buvo išgelbėti.

ga r lai v io

Nori užginti šautuvu 
siuntimą paštu

18.\VASHINGTONAS, vas.
—Atstovų buto pašto įstaigų ir 
pašto kelių komisija svarsto įs
tatymo sumanymą užginti siun
timą paštu revolverių 
talietų.

Pašto .departamentas 
tą sumanymą remia
kad toks įstatymas turėjęs būt 
senai išleistas.

ir pūš-

uoliai 
ir sako,

Uždarinėjimas svetim
šalių kunigų moky- 

klv Meksikoj

vas.MIESTAS, 
*kiašto konstitu- 
kad svetimšalių 
laikyti mokyklų 

uždarė dar

Motina nužudė dukterį Guadelupe

BUENOS AIRES, Argentina, 
vas. 18. — čia areštuota viena 
ispanų kilmės amerikietė, E- 
milia de Carughi, iš Philadel- 
phijos, kaltinama dėl nužudy
mo savo penkiolikos metų duk
ters Carmen’os. Policija sako, 
kad motina buvus labai supy* 
kus ant savo dukters ir kitų 
vaikų, kurie dalyvavo dideliame 
čia karnavale, ir nebesivaidy
dama dukterį nužudė.

Darbietis išrinkta Ang* 
Ii jos parlamentan

DARLINGTON, Anglija, vas. 
18. 
se čia 
mentan 
tas, A.

MEKSIKOS 
18. Eidama 
cijos dėsniais, 
kunigai negali 
Meksikoj, valdžia
keletą tokių mokyklų. Penkios 
katalikų mokyklos

Hidalgo 
privačios koplyčios 
šv. Teresos kolegija 
kuri buvo uždaryta praeitą ant
radienį, specialiu ■ patvarkymu 
leista vėl atidaryti.

Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė, kad svetimšalių kuni
gams ir įvairiems dvasiškiams, 
kurie nori apleisti Meksiką, bus 
suteikta specialių palengvini
mų.

uždaryta 
ir visos 
Tacuboj. 

Mixcoace,

Prašo $10,000,000 Ame 
rikos ambasadoms

ATENA1, Graikija, vas.
Buvęs graikų ministeris pir

mininkas Papanastasion, buvęs 
vidaus reikalų ministeris geu.
Kondilis ir dąr dešimt kitu ofi- /,0 as 11. .. . ... Kaip angliškamecieiu tapo areštuoti ir, veikiau-’ . .. . , .,. - .. .. . i duodama, Bimbašiai, bus ištremti is Graikijos. . . , .~ • v> i , - buk sakęs šitaip:Premjeras Pangalos pareiškė, 1
kad krašto ramumas reikalau
jąs atsikratyti nuo neiamiųjų 
elementų, areštuojant ir ištre
miant apie penįdoliką tam tikrų 

[asmenų.
Pirmosios armijos vadas įsa

kė, kad Visi ginklai, kuriuos 
žmonės turi, išskiriant tik var
tojamus sportu^ butų sunešti 
ir atiduoti policijos vyriausybei 
prieš kovo.-30 dieną.

35 mioš. “komsomolcu” 
esą girtuokliai ]

Taip sako Bucharinas

[Elta].
konvencija davę kam* reikia tą mišką, tuoj 

paskelbė'iš Lietuvos turės išvykti. Išva
žiavimo vizos arba leidimai buš 
gaunami Klaipėdos gubematu- 
roj nemokamai.

Visi, kas plukdys Nemunu 
mišką, turės tiksliai laikytis

taisykles 
nios 
kia laisvą 
plukdomajam miškui. Tranziti
nis miškas, einant taisyklėmis, 
leidžiamas plukdyti sieliais ir'Lietuvos įstatymų ir visų tai- 
laivais be savo varomosios jė- Ryklių ir įsakymų plukdymo ir 
gos (baidokais). Už plukdomą vandens tvarkymo reikalais* 
tranzitinį mišką nebus imama- Atplukdytas į Klaipėdos uostą 
ma nei muito, nei šiaip jokių tranzitinis miškas, nedarant jo* 
mokesnių, išskyrus vandens ke- kio skirtumo dėl jo kilimo, vi
liu rinkliavą, kuri nebus dides
ne kaip imama už vietos miš- 
ko plukdymą vandens kelių rin-

sais atžvilgiai# bus traktuojamas kaip ir Lietuvos miškas.
Lietuvos konsulatai ir atsto-

kliava, ir plukdomajam miškui vybės užsieny išdavinės vizas 
įvažiuoti j Lietuvą miško pluk
dymo reikalais bendra tvarka. 
Tokios valstybės piliečiams, su 
kuria Lietuva neturi nei diplo
matinių, nei konsuliarinių san
tykių, taisyklės taip pat leidžia 
Lietuvos konsulatams ir atsto
vybėms duoti leidimus, jei tie 
piliečiai patieks pakankamų į- 
rodymų, kad vyksta Nemunu 
plukdomojo miško reikalais. 
Pašto telegrafo korespondenci
ja plukdomojo miško reikalais, 
siunčiama iš tokios valstybės 
arba adresuota į tokią valstybę, 

kad at-'su kuria Lietuva neturi pašto 
zoną šie-Į telegrafo santykių, bus priima-

bus taikoma bendros plukdymo 
taisyklės.

Įtaisomoj ties Uciecha kont
rolės zonoj bus įleidžiami pluk
domojo miško savininkai, jų 
įgaliotiniai, ekspedicijos įstaigų 
atstovai, plukdomojo miško pa
lydovai ir sielininkai, jei jie 
turės dokumentus savo asme
niui paliudyti ir savo ryšiui su 
plukdomuoju mišku įrodyti. A- 
pie kiekvieną atplukdyto miško 
transportą į kontrolės punktą 
turės būt pristatomi tam tikros 
formos dokumentai.

Taisyklės numato, 
plaukusieji į kontrole

“žmonės statė bažnyčias per j liniukai čia pat bus pakeičiami ma ir siunčiama Lietuvos pašto
Lietuvos piliečiais. Sieliai bus telegrafo įstaigų
leidžiami lydėti visa Nemune liąią.

krikščionių vai-4 tėkmė iki Klaipėdos uosto tik'
tam ■ tižiems palydovams, bet' BAISUS ŽMOGŽUDA

Iki pat . .... 7Z 4 . •Lenkijoj areštuota baisūnas,
užmušęs 53 asmenis

pastaruosius 2,000 metų, ir 
per tuos 2,000 metų mes pla
kai tavom po 
džia. O ką mes iš to gavome? . . .
Valdžią kontroliuoja kunigai ir ne daugiau kaip po vieną kiek- 
vyskupai, klevas ir kapitalistai, vienam transportui.
Jie sako, kad yia Dievas. Kame Klaipėdos be pasikeitimo kont 
jis yra?

“Tokio daikto nėra. Kas gali 
įrodyti, kas jis yra? 
yra daug kvailių, kur 
Dievą.

“Kunigai pasakoja, 
dusia. Na, padą ir aš tyriu, 
tas padas yra mano bate. [An-

The

MASKVA, vas. 18. Rusų 
komunistų partijos suvažiavi
me, kuris įvyko Kremliuje, N. 
•I. Bucharinas, vienas aukščiau
sių komunistų vaMininkų so-; 
vietų Rusijoj, pareiškė, kad ty
rinėjimai tarp “komsomolcu 
(jaunųjų komunistų 
narių) parodę, kad 35 
čiai tos sąjungos narių 
lagavi” girtuokliai.

Bucharinas taipjau pasakė, i 
kad jaunųjų komunistui orga-

esamais Re

rolės punkte galės lydėti baido-1 
kus jiems aptarnauti reikalin- ’ 
gas personalas. Ir palydovai ir 
baidokų tarnautojai/ jei jie no
rės lydėti Lietuvos teritorijoj 
miškų, turės turėti atatinkamos 
Lietuvos įstaigos asmens liudy- 
mus su jų laikytojų atvaizdais. 
Sielininkai ir baidokų tarnauto
jai, turėdami reikalo pasinau-

VARŠUVA, vas. 18. Novo 
Sonče, Lenkų Galicijoj, tapo 
sugautas' baisus 
Rutschuc vardu, 
esąs nužudęs 
tris asmenis, 
nužudytų buvo 
kai, taipjau 
Majevskis.

vnciv,—r —......*; ' '" j Rutschuc prisipažinęs, kad
Angliškai Nemuno pakrantės juosta, tu-l .* <• . . .... savo aukas jis nusivyhodavęs i> policijos v ‘n i • / mišką ir ten uzmusdavęs.reikalui tam i ‘ 

Nukentėjusiam' 
bėjimo vienodumo Bimba butų nuo avarijos plukdomajam miš- 
galėjęs dūšią su padu mėgsti kui apsaugoti galima bus nau- 
tik, jei jis butų kalbėjęs ąng- dotis pakrantės juosta, bet tuo 

sa nno-o liškai- kad ’is kalbėjo atveju to miško tarnybai reikės
Si‘j V lietuviškai, tai aišku, kad pa- tuoj malduotis artimiausioj po- 

s “n - našaus nonsenso lietuviškai jis licijos įstaigoj ir apie ištikusią 
Į negalėjo pasakyti.]

Kalbėdami apie Kristų kuni-( Sielių transportų palydovai ir 
atplaukę

Bet 
tiki

kad

dar

yra 
bet

’ gliškai paduoda taip:
'•priests tell us there is a šou).
Why, I have a sole, būt that [doti tarp Varviškių ir Uciechos. 
sole is in my boot.” 
soul, dūšia, ir sole, 

j riama vienodai: sol.
dviejų angliškų žodžių akam- tikrą leidimą.

padas, ta- rėš gauti Varviškio 
Del tų- Į viršininko tam

pareiškimas.

• • • • i . i • • vnilo irs VIVoLl, |lomzacijoj tarp nepastovių jos r / , ... . . . .. , i . .. *toks pat Dievas, kaip jus iralnmnntii otvio aro a virtu nlntnlic 1 1 1 •’ *

gai taipjau pasakoja, kad jis j baidokų tarnautojai, 
'esąs Dievas. Iš tiesu, jis yra sl> plukdomuoju mišku į Klai-

as.
Jis buvo paprastas žmogus.” 

Tai Bimbos kalbos žodžiai,
i
į už kuriuos jis kaltinamas »del 

x ♦ - • i . j J piktžodžiavimo prieš Dievą.Ispanai planuoja skristi į Antrag kaltiniraaB Bimbos ' 
už kurstymą prieš • valdžią. 
Bimba sakęs taip [verčiame iš 

vas. angliško vertimo]:

elementų ėmę 
anarchistinės 
chuliganizmas.

smarkai plėtotis
tendencijos ir

į Filipinus
MADRIDAS, - Ispanija, 

18. Ispanijos valdžia daro 
kalingų pikuosimų, planuoda
ma ateinantį balandžio mėnežį 
išleisti kelionėn į Filipinus tris 
aeroplanus.

r ei-
1

organizuojame lie- 
lietuvių, lenkus 

žydus tarp žydų ir 
tikslu nuversti ka- 

revoliucijos

WASHINGTONAS, vas. 18. 
— Valstybės sekretorius Kel
logg kreipėsi į atstovų buto 
komisiją užsienių reikalams, 
prašydamas, kad numatyta pa
skirti $5,000,000 suma pirki*

Papildomuose rinkimuo- 
buvo išrinktas parla- 
darbo partijos kandida-
Shepherd, surinkęs 12,- mui užsieniuose nuosavų rūmų

965 balsus. Konservatorių kao- ambasadoms ir 
didataa gavo 12,635, o liberalų butų padidinta iki

- 3,573 balsus. dolerių.

konsulatams
10,000,000

Chioagai ir apielinkei oficia- 
lis oro spėji kas šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę
oras; šalčiau; stiprus 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai niekė 33° F.

šiandie saulė teka
džiasi 5:27 valandą. Mėnuo lei
džiasi 1£:84 ryto.

ir nei^usistojęs 
žiemių ir

viduti

ni :42i lei-

Lenkų Galicijoj,
žmogžuda, 

kuris, sako, 
penkiasdešimt 

Daugiausiai jo 
moterys ir vai- 
vienas kunigas,

Motina ir šeši vaikai 
žuvo ugny

CENTRAL BRIDGE, N. Y., 
vas. 18. — Mrs. Elizabeth Tea- 
le ir šeši jos vaikai žuvo ugny, 
kurs praeitą naktį sunaikino jų 
gyvenamus namus. Tėvas ir vy
liausioji duktė dar suskubo iš- 
nigelbėti, iššokdami pro langą.

“čia mes 
tuvius tarp 
tarp lenkų, 
taip toliau, 
pitalistų valdžią
pagalba taip, kaip kad padary
ta Rusijoj, ir įsteigti tokią pat 
valdžią, kokia dabar yra Rusi
joj-

“Darbininkai vaikščioja be 
darbo; jie yra persekiojami A- 
merikoj, o todėl dabar laikas 
organizuotis. Mes netikim į 
balsavimą. Mes netikim į jokią 
kitą valdžios formą, kaip tik 
į sovietų valdžios formą, ir mes 
įsteigsime Čia tokią sovietų val
džios formą,
plevėsuos . ant 
VVashingtone, ir tokia 
plevėsuos aut Lietuvių Svetai
nės Brocktone.”

Raudona vėliava 
kapitoliaus 

vėliava



Penktadienis, Vas. 19, 1926

Vienatinis 
ir tikras 

užvaduotojas 
motin y pienSmria 
negali penėti kudt- 
hiįt savo krūtimis

eaglebrand
CONDENSEP MILK,

^tcūblKlv^s.

T DEL APRŪPINIMO 
.J MOTINŲ IR JŲ 
iįlKŪDIKILJ SVEIKATOS.

KORESPONOENCIJOSį

Detroit, Mich.
Vieno mėnesio nuotikiai.—Dar- 
biečių ir apšvietiečių konkuren
cija su Macochu, policijų sau
kia, aktorius mun&dnU girdo.

STRAIPSNIS 164

KŪDIKIUI ATSIRADUS
Motina turėtų bent Savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokir, poilsio laikotarpis 
reikalingas, kad atsigauti, išvengti 
kraujo tekėjimo ir pagamint pieno sa
vo kūdikiui.

Motino;? maisto energija neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, liet turi eiti j krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
na motiną perdaug gali atsiliėpti | 
kūdikio sveiką augimą.

Pagalios nėra liga — tai tik sveika
tos jtempimas. Pramok kaip tą įtem
pimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina 
yia tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūrą laike palagų, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

r k
tys paragavo baltakė# “muliu- 
ko”, tai užmiršo visas slapty
bes ir vienas to kokuso narys, 
getas vienos šeimininkės hnr- 
dlhgietius Viską išpasakojo. Mal 
meilė viską padaro.

t A A .

Sausio 24 d. kalbėjo musų 
sorkininkas Jukelis. Jo kalba 
buvo dbvynih vėjų. Bei kas man 
teko pamatyti šiose prakalbose, 
tai ilgai atminsiu.

Vienas apšviet ietis buvo atė
jęs j House of Masses dalinti 
apgarsinimų prakalbų, kurias 
Am. Darbo Apšvietos Dr-ja ir

(Seka ant 3-čio pusi.)
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J&r Šiandie su just) vardu 
Vr ir adresu.
rTHE BORDEN COMPANY 
Borden Dldg. Now York

PuriTan 
Malt

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bite kokių 
pardavinėtojų

TURTINGI ALSIAS
STIPRIAUSIAS

GERIAUSIAS

Ką Jus Darytumėt 
Del Krupo

Del Krupo — Ką jus 
Darytumėt?

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

SULPHUR IŠGYDO 
ODOS SUPLEIŠEJIMUS

Mentho - Sulphur, 
malonus 
džiovina 
odą kuri 
erzinama 
kuri yra 
šokiais 
spuogais 
nelygi ir 
sa.

cream, iš- 
ir išgydo 
labai yra 
niežėjimu; 
išbertą vi- 
negra'žiais 
arba yra 
labai sau- 

Nickas nepa- 
gelbsti taip greit, 
kaip šios gyduolės, 

pareiškė žinomas odos specilistas. 
Kaip tik uždėsite šj sulphur pri- 

rengimą, niežėjimas tuojau pranyks 
ir po dviejų arba trijų vartojimų nie
žai panyksta ir oda pasilieka daili 
graži - Sulphur yrą labai geras kai
po odos gyduolė, nes jis išnaikina pa
razitus kurie yra priežastimi niežė
jimo ir visokių išbėrimų. Mentho- 
Sulphu visuomet greit pagydo niežus.

Slovikėlj Mentho-Sulphur visuo- 
net galite gauti bile geroje aptiepoje.

Pabandykit įMentho-Sulphur, 
matysit ką tai reiškia dėl jūsų, 
siųski t < 
tuojau.

pa- 
Atr 

e dil jo Japoną. Iškirpkite

VV'hitrhall Pharmaral 
508 Madiaon Avenua 
Ncw Ycrk, N. Y...

Dept. N 
Atn'ųaki 

Sulphur.

1l4r H 
man dyk

Dykai
Išbandymui

kai aumpclj Mentho-

Oulbranaan Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuria groja 
roles su juxų pačių išreiškimu, 
■Lengvai grojate, Išduodi? gra^U. 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
nu rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i aavąitę.

Pamatykite pat*
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Pas mus dedasi labai akyvų 
dalykų, kad darbiečiai net po
licijos šaukiasi, aktorius mun- 
šainu girdo ir viską daro taip, 
kaip jiems jų Brooklyno vys
kupas įsako. Tai ir norisi apie 
tokį mano draugų veikimų pla
čiau parašyti.

I^radėstu nuo sausio 10 d., 
tai, kaip amerikiečiai sako, bu- 
/o “busy day”. Mat tų dienų 
darbiečiai lt apšvietiečiai statė 
/eikalą “Kun. Macochas”. Mu
sų visa traicė jau nuo senai 
rengėsi pakenkti Ateities Cho
rui, kuris tuo laiku rengėsi prie 
pastatymo operetės “Sylvija”. 
Bet tą pajuto apšvietiečiai ir 
kad neleisti darbiečiams pa
kenkti Ateities Chorui, suma
nė prieš “Sylviją” pastatyti 
‘Kuli. Macochą”. Mes turėjom 

jau ir spaudų pasigaminę, tik 
nebuvo pažymėta diena; manėm, 
kad kaip tik pasirodys ateitie- 
Jų apgarsinimai, tai mes tuoj 
pridėsime raudonų antspaudų 
t r pradėsime skleisti savo pla
katus, tuo pusėtinai pakenkda
mi ateitiečiams. Bet mus ap
gavo, nes pasirodė, kad sausio 
10 d. bus statomas “Macochas”, 
tai ir mes turėjome permai
nyti savo planus ir sykiu su 
ipšvietiečiais turėjome statyt 
tą pačią dieną ir tą patį veikalą.

Apie musų (darbiečių) per
statymą turiu pasakyti, kad vei
kalas buvo sudarkytas, kad ta
niau sudarkyti vargiai yra ga- 
inia. Kaltė buvo režisieriaus, 

kad nepaskirstė tinkamai ro- 
grimi- 

ravimas ir aprengimas. Maco
chas veikalą pribaigė darkyti. 
Macochas buvo aprengtas ne 
kunigu, bet biauria baidykle. 
Veikalas buvo prastai suvaidin
tas. Žmonių buvo vidutiniškai.

Ant apšvietiečių parengimo 
nebuvau. Kiek nuo kitų girdė
jau, veikalas buvo suvaidintas 
neblogiausia. Galima tam ti
kėti, nes vyriausiose rolėse lo
šė jau įgudę, geri aktoriai. Sa
ke, žmonių buvę gana daug, 
nors apšvietiečiams buvo pri
daryta didelių nesmagumų.

Mat nežinia kas, veikiausia

AR TAVO KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS 

įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, ar pribuvėja raportuotų i sveikatos 
biurą arba miesto klerką, kuris savu 
keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi CT^ras, kad šitas 
buvo padaryta, tai rašyk pats j Štate 
Board of rfealth, jei ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi blanką, kurią iš
pildęs, pasiusk pats. Nėra vėlu tą pa
daryti bile kada, ir gali būti tas jam 
bus svarbu kada nors ateity.

Yra svarbu užrekordouti tavo kūdi
kio gimimą dėl sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę.
Kad parodyti jo teisę lankyti mo

kyklą.
Kad parodyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie pavel

dėjimo.
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad parodyti jo teisę užimti vakl- 

vietę.
Kad parodvti jo teisę gauti pašpor-

\\TXow'“'motinos teisę prie| >¥> .<> blogiausia buvo 
našlės pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei- 

caiinxi kūdikiui ir turėtų būti jau JB- 
;alno pampinti;

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelio pilvo saistai.
3. šešios suknelės.
I. Dvylika baltų marškinėlių.
5. Šeši flanelio petikočiai. (Gert- 

rude).
G. Keturi naktiniai marškinėliai.
7. Du žiponėliai.
8. Trys apatiniai maiškinėliai.
9. šeši čiulpikai.
10. Lakštas sp ilkų.
II. Viena blešinė Talcum pauderiu.
12. Vienas šmotukas muilo.
Nors daugeliu atvėjų sveikas Ir 

normalia kūdikis nereikalauja gydyto
jo priežiūros, bet tai tik laimingas 
nuotikis ir nevisada atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pu
sės, normalis vaikas, gaudamas tin
kamą priežiūrą ir maistą, pieną krū
tų arba Borden’s Eagle Pieną, jei krū
tų nėra, privalėtų išaugti j sveiką, 
normali vaiką. Milionai ir miliona’ 
kūdikių išaugo i sveikus ir vikrius 
vaikus per kombtnavimą geros moti
niškos priežiūros ir maistingume 
esančio Borden’s Eagle Piene. ę

Motinos kurios pasirenka valgius 
protingai kurie suteikia jos kūdikiui 
gerą maistą ir gerai augina ir kurie 
apsaugoja nuo ligų. Viena pirmuti
niu taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai 
neįgautų užkietėiimo viduriu. Tas 
yra lengvai atsiekiama jei valgysit du 
stalavus šaukštus Kellogg’s All-Brar 
kasdien. Jei valgysit Kellogg’s Ali 
Bian reguliariai, tai jūsų vidurio 
pradės normaliai veikti, nes jos išva 
lo ir atšviežina žarnas ir jos veiki; 
normaliai.

Jei jūsų vaikai turi pučkus, jus su 
rasite, kad Cadum Ointment greit" 
juos išdžiovina ir jie tuojau nukrinta 
palikdama gražią ir dailią odą. Tai 
yra džiovinantis ir gydantis antisep 
tikas. Cadum Ointment yra Francu 
ziškąą prirengimas padarytas Amen 
koie, jis nekenkia kad ir delikatna 
vaikų odai.

Skaitykit Mtucs straipsnius kas sa 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Tol. l^afayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. Sfttk Chlcoto. III

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberia. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

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

NAUJIENŲ
Didysis Mėtinis

KONCERTAS
Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Ashland Boulevard ir Van Buren St.
S ' t k

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

SKAITYTOJAU!

Tikras Importuotas • 
Fuji Bean Sproiits

Vartojamas vienas arba sumaišy
tas su salotais ir Chop Suey. Taip
gi galima vartoti prie ateiko, chops, 
žuvies ir t. t?\Receptai ir pilni nu
rodymai ant kifejcvieno keno. Nusi
pirkite nuo savo groserninko šian
dien.

Reikalaukit Fuji Išdirbimo — 
Geresnės rųšies it* pigiau kainuoja 
Reikalauk dykai receptų knygutės 

FUJI TRADING co.
22 E. Kinziic Street, Chicago.

l __ _ . - ........ - • —

- - - -

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

Jeigu norite, kad jums butų ge
rai patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuql Oil & Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai pa; 
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation

3711 So. Califortiia Avė.

kad apšvietiečiai rengia masinį 
mitingą, nori sukelti revoliuci
ją ir nuversti Dėdės Šamo val
džią. Kiek nuo kitų teko pa-! 
virti, atėję apie 26 policistų ir 
nuo 2 vai. po piet iki prasėdė
siant vaidinimui laukę lo bai
saus mitingo. Man tų dieną 
teko House of Masses nugirsti 
kalbant, kad apšvietiečiai ne
galės pastatyti “Macocho”. 
Turbut musų draugui darbie
čiai jau iš kalno buvo supla
navę pašaukti policiją suardy
ti vakarą, štai kur nuprogre- 
savo musų darbiečiai. Dabar 
Kapsukas su Angariečių gali 
pasidžiaugti savo mokiniais, kad 
jie bando revoliuciją sukelt J 
net su policijos pagelba. Ar ne 
puikų darbą atlieka darbiečiai?

kad pakenkus 
pastatyme ope- 
Darbiečiai esą 

aktorius, kurie 
roles, o jei to 

mu-

Sausio 17 d., House of Masses 
svetainėj, 10 vai. ryto, buvo 
kokosas, tūlos grupės. Kiek te
ko patirti, kokusas buvo labai 
svarbus ir daug svarbių tarimų 
buvo padaryta, 
Ateities Chorui 
relės “Sylvija”. 
nutarę papirkti 
tuii svarbesnes
neužtektų, tai užfundyti 
liuko1’ ir išvežti j laukus, 
tai nepasisektų, tai panaudoti 
spėką. Prieš išsiskirstant vi
siems buvo duota centristinė 
prisaika, kad jei kas išduos mi
tingo paslaptis, tas turi boti 
nubaustas sulig revoliucinio Iti-' 
bunolo įstatymais. Bet kaip lik 
kokusininkai išsiskirstė ir pa-

/ei nori išmokti 
/erai rašyti — 
nusipirk typewrlierį.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

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.

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

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

CHEUlNft SWl| 
P*»'«nK<Nr riA«on

Vardas

Adresas

Miestas............................... State............
Išpildyk ir siųsk Naujienom#

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMim
Atėjo labai {domus nu

meris Kultūros No. 1.
Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllli

K? reiškia tavo vakaryk- 
. štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tiktame 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
venimu, 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Jei .jums yra nusibodę 
paprasti. ..

KORESPONDENCIJOS j

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Detroite pradėjo plėsti bau? 
kus dienos laiku, kaip kad ir 
kitos biznio vietos tankini bū
na apiplėšiamos irgi dienos lai
ku.

Darbai pradeda gerėti, bet 
Išdarbių netrūksta, nes daug 
yra privaživausių iš mainų, 'lo
dei važiuoti i Detroitą darbo 
jieškoti nepatartina.

—A. I). P. Narys.

NEI laikas nei papročiai . . . negali 
sugadinti Helmarų gerumo ir jų nepaly

ginamo malonumo.
Nes Helmarai yra tokios rųsies cigaretai.

Daug tabako ryšių atėjo ir nuėjo j pasku
tinius 20 metų. Bet Helmarai pasiliko 
nuolat ir vis daugiau platinasi tarpe publi
kos.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausiu Cigaretų

kokios ten kitos draugijos ren
gė sausio 31 d. paminėjimui Le
nino dviejų metų mirties su
kaktuvių. Pradėjus A. Lievu-1 
liui dalinti apgarsinimus, dar-' 
biečiai jį apspito kaip žydą bi
tės, paskiaus jie dar pasikvietė 
žydelių ir išmetė A. Dievulį iš’ 
svetainės su visais Lenino pra-i 
kalbų apgarsinimais. Tą revo
liucinį darbą atliko Edvardas 
Šeputis su buriu fanai ingy dar- 
biečių. Tokiu darbiečių darbu 
pasipiktino visa pašalinė publi
ka ir ne vienas prisiminė kaip 
apie 13 metų atgal fanatikai 
klerikalai sumušė drg. Tamo
šiūnų ir dar kitą, kada jiedu 
dalino LSS. 11 kp. apgarsi
nimus. Bet dabar klerikalai tą 
savo biaurų darbą pavedė musų 
darbiečiams ir tokie Šepučiai, 
kaipo pirmos klesos revoliucio
nieriai. tą darbą atlieka kuo- 
puikiausiai, gal sulig Prusei- 
kos įsakymų. Ar ne puiku? 
štai prie ko privedė musų pen
kių metų darbiečių-komunistų 
mokslas. Dar penkis metus pa
laukus tai jau bus pavojaus 
ir gatvėj pasirodyti, nes tokie
revoliucionieriai, vardan komu- ( 
nizme, gali viską atlikti.

Tą pačią dieną buvo koncer
tas musų daibiečių. Dainavo 
Menkeliuniute, Rimkus nervuo- 
las Kaprus, “revoliucionierius” 
Jukelis ir kiti. Menkeliuniute 
dainuoja vidutiniškai. Rimkus, 
k< kusininkų pavaišintas sausio 
17 d. dainavo labai silpnai. 
Kai pus progreso nedaro ir dai
navo kaip ir pirmiau kad dai
lindavo. Sako, važiuosiąs j Ita- ’ 
Jiją, tad gal ir pralavins savo 
baisa. Pamatysime ateityje.

Ar Jus Žinote, kad— Užkietiejimas 
Gali Padaryti Kūdikį Tinginiu?

Užkietėjimus v .'durių 
veido, «kyx pražudo 
ria pučknia, veidai 
nemalonu.! kvnpar. < 
kianti*. Nevnrtokit 
vėjingų gyduolių, 
trumpa laikų.
BRAN dėl gero.4 sveikatom.

Nedakuok't, knd gandinančios 
ligo.i siųstų jums į kūnų pa- 
vojlngifs nuodus. ApsiMaugoklt 
nuo pavojingų ženklų. Apii- 
Kiiugok't nuo užkietėjimo tuo
ju.i. Juo ilginu Jus neapsi- 
žiurėsit, tuo daugiau tų nuodų 
pateka j Jimu kūnų.

npsii’ciAkin ir ant 
huvo ttvienimin išl><’- , 
įdumba ‘r atairanda 
■Ils yra 10fl% 
p'lių nrba kitų 

ne.4 j(<s vblk, a 
Vulaykit lū'lIoTir’o

ken-

l»»»- 

tiktai 

Al.k-

KoIIouk'o ALI.-BRAN prašalina 
ir laba! chroniiknH liga*, Jei 
valgynit roKUtiarlul. Garantuo- 
jamn, kad j<>« atliks darbą 
arl>n Kro«erninkn» Krutins ntirnt 
jums p’nirus 
sus nu<>du< 
£inu jus. 
nurmnlia

Jos praialinn vi
li žarnų ir ntAvie- 

® j imas lauk |»a ii<t:ir<» 
ir reguiinriA.

<hi stnJnvihi AauliA- 
chroniAkuose n tai t ik imuosi’,
v.ilgiu. Duokite viuii ft'i- 

AI.L-HRA'N. Jom vl- 
valgyti hu pienu nrba 

kitnlH virtais 
valftinli. .lia turi įpirdų 
'('ikrai duokite anvo kei- 

Pas visus Kroserninkus 
žaliuose pakeliuose Tikrai 

Kellogg’<. Paduodama 
anuose.

Valgykit nifli’nusiui 
th4 luiidien 
kii kiekvenu 
mynai Kello.w'<» 
suomet >r«tnVos valgyti hu 
rnietona. MaiAykit jas su 
mba nevirtais 
r’eAutjnj akonj. 
mynai rezulinrini. 
raudonuose ir £— 
žiūrėkit, kivi butų 
i:<:;o < ho.elfuose ir ii'stav.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkite atniųsti man dykai 
•ampelinl pakeli ju»ų Kellog- 
jr‘o ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kij reiikia ALB-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga
liu iSvcni'ti užkietėjimo.

ĄUBRAN
f Kellogg Cohipany

Battle Creek, Michignn

Name
Addreaa .......................
Lithuanian

o

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai or
127 N. Dearborp St„ Room 1111-12 

Fel. Central 4411. Vai. nuo 9 4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel.

3241

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

Vakarais
S. Odlstecl St. Tel. YhkIr 0062

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

„Plauk po Amerikos Vėliava“ *

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Keliaudami biie laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
bite neprilygstamų patogumų— 
erdvios salės pasižmonėjimui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
.skiriamas tam tikras palydovas. 
I nited States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agetą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas ’

Tą pačią dieną Ateities Cho
ras Lietuviu svetainėje statė 
operetę “Sylvija”. Nebuvau, lai 
nieko negaliu pasakyti. Bet kiek 

.tai buvo 
sulošta neb phČ visi
giria patį veikalą. Aš maynčiau, 
kad ateitiečiai tokius veikalus 
turėtų pakartoti. Aš pats norė
jau dirbti. Bet jeigu dar karta 
“Sylvija” bus pastatyta, tai 
tiki ai bučiau ir aš.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

ifisas 
M St. 
ei 8 vai.

3835
Vakarais nuo 6 i 

Nedūlioras nuo 10 ryto iki 12 
Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiants.

-4— 
y

United States Lines
110 So. Dearborn M., Ch cago, UI., 45 Broadway, New York City

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Narnų Telefonas Republic 9600

Sausio 31 d. įvyko apšvietie- 
čių prakalbos. Apart prakalbų 
Lavo ir koncertine dalis, kurių 
išpildė Ateities Choras ir Vai
kų Muzikalė Draugijėle. Pro
gramas buvo gana įvairus. Kal
bėtojai buvo” trys—anglas, lie
tuvis ir lenkas. Kalbėjo dau
giausia apie Leniną ir jo nu
veiktus darbus. Žmonių buvo 
vidutiniškai.

JOHN MINSKAS
LAWVER

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel.* Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn C096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius ,sudus.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Ganai 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

METROPOLITAN
ELECTRIC S H OP

šviesos ir dratų suvedimas.
I'ikČeriai ir elektros reikmenys, 

2215 W. 22nd St„ Chlcngo 
Phone Canal 2591

Mrs. MICHNIEVlCZ-ViDIKIENE
AKUŠERKA

H 01 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- 

I rijos 
I ilgai praktika 

VU81 ”------- 1
vanijos 

į i bučiuose. Sųži- 
I ningai patar

nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tai-imas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltų.

Valandos nuo 
K ryto iki 1 po 
pietų, uuo G iki 
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl 
ligon-

J

S t., kampan 31 gal

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ate.. 2 labos 

Chicago, Illinob
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 Uo 
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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. BĮ v- 
M. Woitku 

BANIS
AKU&ERKA 

I'nsckmingai 
’.jirnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 Sctth 
Halrtad St.

KREIVOS 
%KY8 

IŠTAISOMOS

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 1h 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
■ chirurgaa ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th SU netoli Morgan SL

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

| Dienomis: Cana> 
3110. Naktj 
Drexel 0.156

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.
- - -------------- *

Telefonala i

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Dr«xeJ 9191

Dr. A A. Roth

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<■■■■■■
 i

Duosime Jųpis
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karti
Parduodame dabar juos numažintomis kaino

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA• *
«

2501 So. Ketlzie Avė. Tel. Lawndale 4113

Garsinki ties “Naujienose”

Z. Ramanauskas ir jo grupė 
yra labai nusmurgę. Mat iš
spirtas iš Ateities Choro Zig
mas dabar yra kaip dūšia be 
vietos ir visų mėtoma kaip fut
bolas. Ateitiečiai išmetė, o dar- 
biečiai irgi nenori jo priimti: 
mat jis sykį jau buvo pas juos, 
tai jie daugiau jo ir nebenori 
įsileisti j savo tarpą. Sakoma, 
kad jis dabar tversiąs Maižie- 
šiaus klubą ir
k ėjus vesiąs j čekerių 
Žiūrėsime 
padaryti.

Tel. Dearbdm 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiostyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, niorgičiai.

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.

Rusas Gydytojas ir Chirurjaa 
Specialistas Moterišku, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ilgų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Olieaffe 

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr.A JL BLUMENTHAL 

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

Kampas 47-tov 
ant 2 lubų

W. VVashington Si. 
Washington & Clark

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermltage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

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

va

A. L. Davidonis, M. D
4643 So. Michigap Avė.
Tel. Kenwood 5107 

r r » j t nuo 9 ikt II vai. ryte; 
K alanaos | nuo jU g vn| vakare

Namų Tel.: Hyde Park 8395

visus savo se- 
žemę. 

kaip jam tai seksis

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee 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 8638

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa 6858

iNamų icieionaa spauiuing oo.hj 
I Uitraviolėtinė šviesa ir diathermia

Vasario
kp. susirinkimas. Susirinkimas 
buvo skaitlingas nariais. Jau 
Lietuvių svetainės beismentas 
darosi per mažas susirinkimams 
laikyti ir nutarta j ieškoti nau
jos vietos susirinkimams. Nau
jų narių vis rašosi ir kuopa tu-x 
ri jau netoli 500 narių.

Tą patį vakarą Lietuvių sve
tainėj buvo Keistučio draugi
jos koncertas. Žmonių buvo vi
dutiniškai ir draugijai liks 
kiek pelno.

Ar Jus žinote, kad —
Kai kurie Lietuvoje dvarai liko iš

dalinti darbininkams, kurie tenai dir
bo ir sausio mėnesyje šių metų tu že
mė lieka jų sąvastis pagal įstatymus, 
legaliai. Ar jus žinote, jei jus sykį 
paragausite Turkiško tabako Helmar- 
uose, jus nenorėsite cigaretų su mai
šytu tabaku. Helmarai yra supakuo
ti j popierinius bakseliUs kad neluž 
tų.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir prlduok į Naujienų ofisų ar į 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 vienų kuponų 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštų, apart kas
dieninių kupomj dar duodama priedo sekamai:

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

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

rxxxxxxxxxixxxxixxxxxxxxxx: 
: Dr. Lawrence P. Slakis 
m DENTISTAS
m 4454 So. Westem Avė. 
H Valandos:

M 
>4

Phone Canal 1718-0241 
Res. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

N

nuo 10 ryto Iki 9 vai. vakare, fXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXX

Data: Vasaris 19, 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4611 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, L’ccnsed 
710 West 18th St.s, Chicago, III

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Aahlnnd Avė..

neur 47th Streei
CHICAGO

Bes. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Ko. llalHted SL 
Chicago, Iii.

(f’",S<ELLOCCS

TASTELESS CASTOR 011
Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikallo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekei ius.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
irovi, 1739 So HaJsted St., Chicago, 
31. — Telefonas: Roosevelt 86M.

Pusei metą ..........
Trinu mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Listuvon ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Mataras .............—....... .. ............_ |8.00
Pusei metų ............... J________ _ 4.00
Trim* mėnesiam* ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Pastabos užstoja sunkus laikai.

Kur dingo Amerikos ra
dikalai? Ką mano apie 
tai Hilląuit, Darrow, 
Thomas, Debs, Chase, 
Manly ir Eddy.

jog 
J * 
Jie 
vi

Kur dingo Amerikos radika
lai, kurių tiek daug buvo prieš 
karą? Kas su jais pasidarė? 
Kodėl jie paliovė veikę?

Tuos ir panašius klausinius 
žurnalas “Survey Graphic” pa
siuntė kai kuriems žymesniems 
Amerikos darbuotojams.

Viso gauta 24 atsakymai. Kai 
kurie tų atsakymų yra labai 
įdomus. Pavyzdžiui, Morris Hiil- 
quit sako, jog Amerikos prieš
karinis radikalas 
keistas sutvėrimas, 
šalių radikalai turi

■-* vienok j nusistatymą 
Visi jie yra priešingi 
jaučiai ekotięp^iniai

Norman Thomas sako, 
senieji radikalai pavargo, 
buvo perdaug roniantingi. 
tikėjosi vienu užsimojimu
sas ydas pašalinti. O kuomet 
tie sapnai neišsipildė, tai jie 
nebeteko noro veikti. Darbinin
kus kuriam laikui apsvaigino 
“geri laikai’’ (o yra žmonių, 
kurie apsvaigsta ir nuo labai 
mažai). Bet nusiminimui nėra 
pamato. Anksčiau 
darbininkai atbusto 
nusivylimo periodas 
mokykla 
mui.

naujajam

ar vėliau 
dabartinis 
bus gera 
radikaliz-

V. Debš
4 U.« 
sako, jog

buvo laimi 
Visų kitų 
maž-daug 
ir tikslą, 
viešpatau- 
tvarkai ir 

stoja už ekonomines demokra
tijos įvykdinimą. Jų nuomonės 
gali skirtis kai dėl veikimo me
todų tam tikslui pasiekti, liet 
visi jie sutinka, kad ekonominė 
tvarka turi būti pakeista.

Visai kas kita su Amerikos 
“radikalais”. Radikalu čia va
dinama bile vienas, kuris prie
šinasi kuriam nors įsivyravu
siam nusistatymui. Ačiū tam 
Amerikos radikalai sudaro di- 
džiausį mišinį: tarp jų randa
si pacifistai, feministai, anti- 
fundamentalislai, susipykę su 
“bosais” politikieriai, gimdymo 
kontrolės šalininkai, unijų ly
deriai, aidoblistai, moterų plau
kų kirpimo šalininkai, etc.

Tas “radikalizmo” mišinys 
yra palaidas. Veltui ieškotum 
tarp tų radikalų bendrų ryšių, 
bendros veikimo programos, 
bendrų tikslų. Pas juos nebuvo 
ir nėra tvirto ir aiškaus nusi
statymo. Nieko tad stebėtino, 
kad po karinei isterijai užėjus, 
jų radikalizmas išgaravo. Jie 
neturėjo drąsos kovoti ir neži
nojo, kaip kovoti. >

Radikalai Amerikoj svarbes
nę rolę tegalės lošti tik tada, 
kai jie ims domėtis ekonomi
niais ir politiniais klausimais, 
kai jie susiburs į Darbo Par
tijų, kaip kad Anglijos pažan
gusis elementas yra

Eugene 
pakriko neorganizuoti radika
lai, pas kuriuos niekuorhet ne
buvo pastovių įsitikinimų poli
tiniais bei ekončmitiiaks .klau
simais. Pas socialistus i tokio 
nusivylimo nėra. Jie eina prie 
savo tikslo evoliucijos keliu. 
Jei po karo socialistų eilės bu
vo susilpnėj usios, tai dabar 
žmonės vėl prielankiai prade
da į socialistų judėjimą žiūrė
ti. Po trijų metų Amerikos So
cialistų Partija bus tvirtesnė, 
negu kada nors.

[“L. Z.”] Klerikalų dorovę 
politikos srityje apibudina se
nai žinomas posakis: tikslas 
pateisina priemones.

Klerikalų politinis tikslas — 
tai vadovauti liaudžiai. Katali
kų klerikalizmas tuomį'skiriasi 
nuo kitų ryšių klerikalizmo, 
kad svarbiausiu uždaviniu sta
to; vadovauti liaudžiai, laikyti 
ją savo įtakoje. Klerikalai, tu
rėdami liaudį savo įtakoje, vi
sados gali paveikti į valdžią ar 
ją paimti. Tuo budu katalikų 
klerikalizmas priverstas veikti 
masėse' ir todėl paviršutiniai 
atrodo branginąs demokratiz
mą. Tuo tarpu pa v. pravosla
vų klerikalizmas yra aiškiai 
monarchistinis. Katalikų kle
rikalizmas nesilaiko vienodų 
politini^'pažiūrų, jis taikosi 
prie aplinkybių ir vartoja viso
kias priemones, bet tik vado
vautis masėms.

Jei paimti musų klerikalizmą 
per paskutinius 20 metų, tai 
matysime, kaip jis mainė savo 
politikos pažiūras: tai garbin
davo monarchizmą, tai virsda
vo karštu respublikonu. >

190$ metate prasidėjus Lie
tuvoje *. revoliuciniam judėji
mui, Seinų vyskupijos adminis
tratorius kun. Antanavičius iš
siuntė visiems klebonams ap
linkraštį, kuris buvo bažnyčiose 
skaitomas ir kur buvo sakoma: 
“Paminėtieji melagingi moky
tojai kalbina justojai kalbina jus nemokėti mo
kesčių ir nekišti skvo šunų į
■ • •kariuomenę...,

...Neklausykite 
tojų: jie meluoja 
dinėja jus ir veda jus | kūno ir 
dvasios prapultį.”

Praėjo keli mėnesiai, žmonių 
ūpas pakilo ir valstiečiai suva
žiavę į Vilnių 4 ir 5, XIII. pri
ima rezoliuciją, kurioje yra to-

tokių moky- 
jums, apgau-

S t u art Chase prieškarinius 
radikalus charakterizuoja maž
daug taip: Visokie reformato
riai daugiausia dėmesio kreipė . 
į ekonomijos klausimus, bet* kie posaikai: “kol kas bus, rei- 
tuoj srityj kaip tik mažiausia kia nemokėti jokių mokesčių...

Kodėl? Del neleisti savo brolių kareiviau- 
Dalyvavę D. Vilniaus Sei-

gauta rezultatų. Kodėl? Del neleisti savo brolių 
to, kad jie'nesuprato nė tikslo, ti 
nė kokiu budu tą tikslų pa- me kunigai balsavo už rezoliu- 
siekti. Jie kovojo užburtame ciją, nors keletą mėnesių už to- 
rate. Jie buvo perdaug mora- kius pageidavimus keikė žmo- 
liški, perdaug savimi pasitikėjo, nes iš sakyklų. Mat, reikia tai- 
Jie mažai teturėjo nuovokos kintis prie žmonių ūpo ir neiš- 
apie produkciją ir distribucijų, leisti jų iš savo įtakos.
ir nieko nesuprato apie* tai, žlugus 1905 metų revoliucijai 
kas kontroliuoja žmogaus ei- labai įsigalėjo reakcija. Visokia 
gesį. Jiems truko mokslo, rea- pažangesnė mintis Lietuvoje 
lybės, štai kodėl visas jų vei- buvo nuslopinta; tada klerika- 
kimas išsisklaidė, kaip dūmai.:lai ėmė stiprinti savo pozicijas 

liaudyje. Vaisingesniam savo 
darbui klerikalai panorėjo turė
ti rusų vyriausybės visišką pa- 

. 1912 m. 
kunigų pastangomis išrinktas

padaręs.

sako, jog 
reakcijos 

xs». l-*o ka- 
visuomet

Clarence Darrow 
vyriausias šių dienų 
kaltininVcMH yra kar 
ro, sėkmingo karo, 
susidaro tokios sąlygos, kurios
ugdo reakciją. Kada valstybės 
paskelbia mobilizaciją, jos pra
deda melus skelbti. Jos rašo 
apie savo priešus ir apie save. 
Apie save rašo vien tik gera, o 
apie priešų vien tik blogą. Net 
ir išmintingi žmonės pradeda 
melais tikėti. Po karo-ultra-pa- 
triotizmo dvasia pasilieka. Ino 
pasinaudoja stipresnieji. Heli 
gildai prietarai taipgi auga; 
lyderiai skelbia išganingus re
ceptus. Laike karo žmonių ger
būvis namie pasigerino, 
bent atrodė. Visi dirbo 
si neblogai uždirbo. Tai 
žmonėms, kol jie, ant
prabudo. Tik keliems metams 
prabėgus žmonės suprato, jog 
savo pečiais jie turi karo išlai
dų naštų |>akel ti.

Bėda su žmonėmis yra ta, 
kad jie vadovaujasi jausmais, 
o ne protu. Jie yra patriotingi, 
kuomet turi pakankamai mais
to, bet pradeda murmėti, kai

Taip 
ir vi- 
patiko 

galo,

Basil M. Manly, People’s lLe- 
gislative Service direktorius, 
sako, jog kaip praeito pavasa-l sitikėjimą ir paramą, 
rio gėlės kad nuvyto ir pra-k””'"11 nuefunn-nmic 

nyko, taip pranyko ir senieji Dūmon kun. Laukaitis 1913 m. 
radikalai. Vienok gėlės palieka 17.VI. iš Durtos tribūnos taip 
sėklas, iš'kurių sekamą pava-'ėmė meilintis prie rusų vyriau- 
sarį išsivysto naujos gėlės. Tad sybės: 
nėra ko nusiminti. Nuo pat pa-į 
šaulio pradžios kiekvieną pava-Į 
sarį pasirodo naujos gėlės ir 
nauji žolė. 4'okiu pat budu bė
gantys metai patieks pasauliui 
didėjantį skaičių vyrų ir mote
rų, kurie pakels akis, kad pa
matyti šviesų, ir |>ašvęs savo 
gyvenimo pavasarį tam, kad 
padaryti ši pasaulį gražesniu ir 
laimingesnių.

Shersvood Eddy, pažangiųjų 
krikščionių vadas, deda daug 
vilčių i Amerikos jaunimą, ypač 
studentus. Amerikos siūdintai, 
sako jis, niekuomet nepasižy
mėjo moraliniu drąsumu ir 
minčių kilnumu. Vienok pasta
raisiais laikais dedasi tokių da
lykų, į kuriuos nieku budu ne
galima pro pirštus žiūrėti. Stu
dentai gyvai pradeda domėtis 
tarptautiniais klausimais. Jie 
priešinasi utilitarizmui. Tai ne-

“...Kyla klausimas delko, 
ponai, vyriausybė... taip ne
pasitiki lietuvių dvasiškija. 
J šitą klausimą ne tik męs, 
lietuviai, bet ir vyriausybės 
atstovai vargu galės duoti 
tinkamą atsakymą. Juk lietu
vių dvasiškija svetima yra 
visokiems separatiškiems sie
kimams, svetima yra kokiai 
nors politikinei, konfesionali- 
nei propagandai, jokių įta
riamų darbų neparodo, prie
šingai 1905-6 metais lietuvių 
dvasiškija atsidėjus padėjo 
numalšinti “kramolą’ 
vių visuomenės tarpe.
MtTsų klerikalai, 

tarnavę carui, užėmus 
vokiečiams, taip pat 
tarnauja vokiečiams,
galima butų laikyti liaudį savo 
rankose.

Vokiečiai, užėmę didelius 
žemės plotus, pradėjo galvoti, 
kaip juos sugromuloti. 1916 m.

lietu-

ištikimai
Lietuvą 

ištikimai 
bet tik

nimas tarp studentų nuolat di
dėja, auga. Tuo pučiu laiku1 UVJ l'CIVIU J CM IV 14 . - 1 * X* ’

vystosi ir jaunimo judėjimas. 0 buvo matyti, kad vokiečiai ne
užbaigs karo pergalėtojais ir 
negalės diktuoti taikos sąlygų.

Beveik visi sutinka, kad tie, Taigi, kilo mintis išgauti iš nu- 
kiirie prieš karą parodavo kai- kariautų tautų sutikimą prisi- 
po radikalai, savo įsitikinimais dėti prie Vokietijos. Kokia for- 
tokiais nebuvo. Jie tai darė dėl ma įvyks prisidėjimas ne tiek 
mados._ K. svarbu, nors ir tuo klausimu

tai geras ženklas.

vokieČiai iš anksto pradėjo gal
voti.

M. Ercbergeris, katalikų vei
kėjas, pasiėmė supiršti Lietuvą 
su Vokietija. 1917 m. 17 VI M. 
Ercbergeris rašė Urachui: “Jei 
mes gretai ir dailiai nepaimsi- 
me lietuvių klausimo sprendi
mo | savo rankas, tai Lietuva, 
kaip ir kitos pakraščio valsty
bes, taikos konferencijoje pa
sielgs ne Vokietijos naudai, ir 
mes busime izoliuoti”. Tai to
kiais motyvais “darbavosi” L4e- 
tuvos naudai M. Ercbergeris.

1917 m. spalių 3 d. Berno 
konferencijoje* pral. J. Staugai
tis pasiūlė rezoliuciją, kuri bu
vo priimta ir kurios dalis taip 
skamba: “L. Berno konferenci
ja permatydama, kad dar karui 
nepasibaigus teks nustatyti Lie
tuvos valstijos forma ir turėda
ma omenyje dabartinės politi
kos sąlygas bei pačios Lietuvos 
visuomenes stovį, savo daugu
ma mano, kad šiandie Lietuvai 
butų naudingesnė konstitucinė 
monarchija, parlamentariniu 
budu tvarkoma“.

Įdomiausia tai tas, kad kon-

ri kalba apie monarchiją ir 
kuri yra aukščiau paduota, nu
tarta visuomenei neskelbti.

1918 m. birželio 4 d. Valsty
bes Taryba, kurioje didelę dau
gumą sudarė klerikalai, priėmė 
Lietuvai monarchinę konstituci
ją ir pakvietė j Lietuvos kara
lius Urachą. Klerikalinė Taryba 
šutiko Lietuvą surišti su Vo
kietija karo, susisiekimo, mui
tų ir pinigų konvencijomis. Ki
taip sakant, klerikalai sutiko 
atiduoti Lietuyą vokiečiams, o 
sau pasilikti popierinį karalių ir 
įtaką liaudžiai. Visa tai buvo 
daroma 1918 m. vidury, kada 
junkerių Vokietija buvo nusilp
nėjusį ir brendo revoliucija.

Kilus vokiečių revoliucijai 
klerikalinė Taryba viską pati at
mainė, mal, kitas ūpas atsira
do.

1917 m. Rušijoj klerikalai su
siorganizuoja ,'į, krikščionių de
mokratų partiją, kuri pasisako 
už demokratinę respublikų; 
1917 m. kr. demokratų partijos 
kai kurie §§ labai demokratiški, 
pa v.:

“15 §. Bausmės skiriamos tik 
teisinu. Mirties bausmė panai
kinama”.

Lietuvon atsikėlęs, kr. dem. 
vadas kun. iM. Krupavičius, kon
kuruodamas demagogija su bol
ševikais, rėžia per mitingus: 
“ponais arsime, ponais akėsi- 
mc”.

Praėjo keletas iLietuvos ne
priklausomo gyvenimo metų, 
klerikalų kurstymas masių prieš 
ponus pradėjo duoti jiems pa
tiems neigiamų rezultatų, mat, 
ne vienas klerikalų pats tapo 
ponu ir senų ponų skaičius su
mažėjo. Be to, klerikalai revo
liucijos upui besitaikindami per 
daug ėmė garbinti demokratiz
mą. Stiprus demokratizmas, 
reiškiu----susipratusi liaudis, klc-
rikalams didžiausius priešas. 
Nuo 1922 m. pabaigos kleri
kalai ima kitą kursą.

Dabar klerikalai ima veikti į 
masių žemus jausmus, siundy
dami mases prieš žydus ir ki
tas mažumas. Pastebėję liau
dies nuovargį ir kai kurį de
mokratinės tvarkos nusivylimą, 
klerikalai atsargiai pradeda de
mokratizmą niekinti.

1922 m. prasidėjęs slaptų or
ganizacijų žydų puolimas, 1923

1923 m. klerikalai savo spau
doje ėmė girti fašizmų ir kal
bėti apie diktatūrą. Susidarė 
blapti fašistų komitetai, kurie 
baugina piliečius savo atsišau
kimais. 1923 m. buvo labai kal
bama apie jaunimo diktatūrų. 
St. Šalkauskas 1925 m. ateiti
ninkų kongrese laikydamas pa
skaitų, pasakė: ateitininkų tar
pe kyla “pora metų atgal kal
bos apie janimo diktatūrą, —• 
kalbos, radusios pusiau rimto’, 
bet visgi gyvo atgarsio svajin
gose širdyse” (židinys, 8 12
N r., 242 p.)

<
1924 m. pradžioje dėl ruo

šiamos Klaipėdos konvencijos 
krašte buvo pakeltas ūpas. Slap
ti komitetai tuo pasinaudojo ir 
ėmė visuomenės veikėjams 
siuntinėti grasinimo laiškus. 
Tais laikais nėt buvo kalbų 
apie perversmą.

1924 m. iširus koalicijai, kle
rikalai pajuto, kaa jų įtaka 
liaudžiai mažėja. Nuo to laiko 
klerikalai ima nervintis dcl 
ateities. Negalėdami suvaldyti 
masių vien kurstymu prieš ma
žumas ir tariamus bedievius, 
klerikalai sumanė panaudoti 
valstybės aparatų nepaklusniems 
suspausti, o ištikimus apdova
noti vietomis ir žeme. 1925. 1. 
kr. diem. partijos konferencija 
nutarė imtis griežtos vidatis po
litikos.

Ankščiau man teko rašyti 
apie tai, kad kr. deni, bloko 
griežtoji politika davė priešin
gų vaisių: bloko pajėgas suskal
dė, o opoziciją sustiprino. Jei 
kr. dem. bloko priešakyje sto
vėtų kitoki asmenys, negu da
bar stovi, lai blokas turėtų re
vidavote savo liniją. Kadangi kr. 
dem. bloko priešakyje stovi tri- 
komas: E. Draugelis, kun. A. 
Šmulkštys ir K. Ambrozaitis, ku
rie turi daugiau užsispyrimo, 
negu proto, tai reikia laukti 
griežtos politikos pagriežįėjimo, 
ypač rinkinių laiku.

Kad kr. dem. bloko vadai ne
sigailės griežtumo, tai liudija 
bloko vadų atsinesimas prie sa
vo kitaip manančių bloko na
rių. Bloko neištikimi vadams 
nariai terorizuojami, jų veiki
mas tam tikrų žvalgų sekamas.. 
Kai kurie kr. deni, bloko na
riai bijo vadų keršto ir net 
savo gyvybę laiko pavojuje. 
Aišku, kad tokia kr. dem. blo
ko padėtis yra pradžia galo, 
kad visų griežtos politikos pa
sekėjų toks likimas: pirma ma
ses spaudžia, o po to patys su
sirieja, bet tuo tarpu dar blo
ko vadų politika gali kraštui 
ptnešti daug nelaimes.

Yra pavojaus, kad krikšč. 
dem. bloko vadai gali pavartoti 
opozicijos veikėjams tą prakti
ką, kuri taikoma neištikimiems 
savo bloko nariams. Panašiu 
pavojumi susidomėti verčia 
šiokie faktai. Provincijoje gali
ma vienur kitui* pastebėti abejo
tinos reputacijos asmenis, ku
rie visur slankioja ir ką tai 
uosto. Pasak žmonių, tokie as
menys gauna iš kur tai atlygi
nimą. Kas jiems moka, dar sun
ku patirti, bet reikia sekti jų 
veikimą in informuoti partijų 
centro komitetus ir spaudą.

Klerikalų taktika: tikslas pa
teisina priemomes, labai pavo
jinga visuomenei.---- V. Vijoklis.

“Kultūros” 
Būreliai

Lietuvoje
Kultūrinis judėjimas Lietu

voje, kuris spiečiasi apie “Kul
tūros” b-vę, pradėjo žymiai 
tarpti nuo 1924 m. Dviejų me
tų laikotarpiu visoje Lietuvoje 
įsikūrė 100 su viršum “Kultu 
ros” būrelių su daugiau ne 2000 
narių, kurie vietose organizuo
ja švietimo darbą, platina kny
gas, rengia paskaitas, kursus, 
liaudie:; namus, teatrus, orga
nizuoja sporto šventes ir t. t. 
Jų darbas didžiai persekiojamas 
kunigų, kurie i.š sakyklų šmei
žia ir koneveikia jų veikėjus, 
trukdo jį ir valdžios agentai, 
mat, apokams šviesa akis svi
lina. Be to gi būreliai sudaro 
didelio rūpesčio kunigų veda
mo jaunimo organizacijoms 
(pavasarininkams, ateitinin
kams), kurios kai-kur ima krik
ti ir tik kunigų storom kišenėm 
jos palaikomos. Svarbu tad pa
remti tie kultūros židiniai iLie- 
luvojc, kad jie galėtų atlaikyti 
pažangą ir krašto gerovę. Kiek
vienas norėdamas sušelpti savo 
apylinkės kulturinį darbą gali 
tatai atlikti per “Kultūros” 
b-vę (Adr: Šiauliai, Dvaro g. 
83) pasiunčiant per ją pinigų 
ar tai vietos būreliui įsteigti, ar 
kuriai nors kultūros, sporto ar 
mokslo priemonei įsigyti, pav. 
kino aparatą, radio priimtuvą, 
raganinę lempą, futbolą, šapi- 
rografą ir t. t.

Keliaujamas knygynėli^ iš 
109 įrištų knygų su tam tikra 
dėže kainuoja I serija 330 
lit. II serija - 350 lit. Kino
aparatas 1500 lit. radio 'priim
tuvas 860 lit., futbolas 50 lit., 
šapirogrtfas 70 lit.

Jei tie dalykai pigesni Ame
rikoje, tad geriau siųsti juos 
pačius. Apie kiekvieną būrelį ir 
jų veikėjus “Kultūros” b-vė 
gali suteikti smulkesnių žinių' 
ir adresą.

Tuo tarpu veikia būreliai šio
se vietose:

Pušalote, Avižliuose, Užpa
liuose, Kaune, Tauragėje, Kruo
piuose, Gaščiunuose, Biržuose, 
Šeduvoje, Krokialauky, Kapčia
miesty, Kruoniuose, Šančiuose, 
Ąžbolų-Budoje, Anykščiuose, 
Padauguvoje, Naumiestyje, ša
kių apskr. Mariampolyje, Salo
čiuose, Leipalingyje Perkal
ti i uosc, Babrauninkuose Rubi- 
navoje, Mosėdyje, Jurbarke, 
Kybartuose, iScdoj, Svėdasuose, 
Rokiškyje, Linkuvoje, Naumies- 
tyj, Taur. apskr., Eržvilke, Ši- 
moniuoset Dotnavc/c, flrilau- 
kyje, Rietave, Radviliškyje, Ne- 
vieriuose Jšventcžeryje, Žaga
rėje, Baisogaloje, Bi\’.žišikiuo- 
se, Palugeje, Vaškuose, Zeni. 
Panemunėje, šilavoje, Zem. 
Kalvarijoje, Alytuje, Gruzdžiuo
se, Jalangoje, Žiemely, Uydave- 
nuose, Pasvalyje, Ežerėliuose, 
Kairiuose, Raseiniuose, Vaduvų 
dvare, Uzaruose, Pašiaušėse, 
Kriukiuose, Pilokalniuose, Ba- 
gotosioj, Akmenėj, Šiauliuose, 
Kuraičiuose, Joniškyj, Sėdoj, 
Tveruose, Skapišky, Ylakiuos, 
Telšiuose, Kalvarijoje, Einikiuo
se, Mažeikiuose, Seredžiuje, Ža
lojoje, Janovoj, Alsėdžiuose, Gi- 
žuosė, Turžėnuose, Kriaunuose, 
Joniškyje, Taujėnuos, Viešniuo- 
se, Vilkaviškyje, Pakrojuje, l)i- 
dejoje, Dalinavoje, Kiduliuose, 
Palonuose, Palemone.—Gk.

SIEKINES VANOS
, *

Elektros prietaisai mank-
**' t* Štinimui kūno

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai fl* 4 
nakvinei .................  M ■ ■ ■ w

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

Tel. Boulevard 4552

REKORDUS
61002F

16034F

Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis

Kur Bakūžė Samanota 
Aguonėlės

12” — $1.25

10” — 75c.

Rinkinys populiariu rekordų 
Orchestra — 10,colių 75c.

mažumų iškabų murzinimą lan
gų daužymų ir 1.1.

Klerikalai solidaruoja murzin- 
tojams. 1923 m. begindamas in
terpeliaciją vidaus reikalų mi- 
nieteriui p. Zaikauskui kun. 
MielašĮęa reiškė nepasitenkini
mo, kad murzinto jus policija 
stropiai seka. 1925 m. gale iš
leistoje klerikalų brošiūroje 
“Rinkimai” giriami munrinto- 
jai. K. Ambrozaitis prispažino, 
kad kai kurie federaiitai daly
vavo iškabų murzinime.

VVilliani M. VVood, turtingas 
Naujosios Anglijos fabrikinin- 
kas, nusižudė Floridoj,

lAmiav I Suirusio Gyvenimo, Valias, Cohimhijos Orkestrą
1 į Tosca, Valcas, fgrajino Columbijo,s Orkestrą
16614F Kubanų šokis, Armonika ir Klarnetas 

Karininkų Valcas, Armonika ir Klarnetas
16015F I Draugingumo Polka, Armonikos ir Klarnetos 

| Prakilnumo Polka, Armonikos ir Klarneto..
1G01KP I Šventos Lucijus Šokis, Naujas Šokis Trio 

| Mano Sielos šokis, Naujas Šokis Trio
16O19F

Santiago Valcas, Lietuviška Orkestrą 
Jai Palonos Serenada, Lietuviška Orkestrą

iro »*>v I Vilniaus Valcas, Įgrajino Columbijos Orkestrą 
’ | Rinkinis Rusiškų Melodijų, Jgrajino Col- Ork.

4

IflOOOF

16006F 

ltt007F

16009F 

16012F 

16023F

Dainos — 10 colių 75c.
| Beržyną liina Ona, Kostas Sabonis baritonas 
Atvažiavo Sveteliai, Kostas Sabonis, baritonas 
Geriau Dieną, J. Suildauskas
Esu Ant Šio Svieto, J. Suildauskas

[Tėvynės, J. Suildauskas.
| Svajone, J. Suildauskas

Stasys, Jonas Butėnas, ab.sso
Oi Mergele. Jonas Butėnas, basso

[Vilniaus Kalneliai, Jonas Butėnas, buM«n
| Kur Baky/,ė Samanota, Jonas Butėnas, bąs o
| Vai Varge, Varge, Jonas' Butėnas, baritonas
| Aš Išėjau i Girelę, Jonas Butėnas, baritonaa

Ant pardavimo visose (<»lumbijos krautuvėse
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Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

---- LIETUVIŲ
patvirtina aaugum*. patar- 
navim« ir parankuin« iioa 
Bankoa.

■ r - - ■

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Troylor, Prexidenta«.

Dearbotn, Monroe 
)) ir Clark Streets,

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Gražus vakaras.—Kitos žinios

xxxxx3or.
M

H

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Žmogus Kuris Taupina

4150 South Halsted St

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

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

Nusipirkite nuo savo aptiekoriaus 
pakelj šiandien už 85c, 75c, arbu 
$1.25.

PastabaDaugelis žmonių gyvena 
ant faunų kur nėra aptiekų. Jiems 
reikia tų gyduolių, aft jiems atsiųsiu

va.’tu didei! pakeli penkiems mouesiam.- už $1.25. Adre. tinkite ulan H. H. 
Yvu bchlick, l’icbidcnt. 23 Murvel Buikiing, Vittaburtfh, l’u*

Jis stovi labai tvirtai ant 
savo kojų. Jis juokiasi iš ne
pasisekimų. Jis nežino bai
mės. Jis visuomet gatavas 
dėl visokio atsitikimo arba 
progos. Jis išlaiko visus ban
dymus — tas žmogus kuris 

i .
taupina.

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS 

BANK

Vas. 7 d. SLA. 212 kp. Dai
lės Ratelis surengė Pdlonia Hali 
gana puikų koncertą. Koncer
tas susidėjo iš dainų, muzikos 
ir štukų. O jau svietelio tai 
tiek prisirinko, kaip Kalvarijoj 
ant atlaidų. Polonio svetainė 
yra gana , didelė, bet visos kė
dės buvo užimtos. Kenoshoj yra 
tikra retenybe tiek publikos tu
rėti. Matyt, kad publikai pa
tinka Ratelio veikimas ir todėl 
ji Ratelį remia.

Pirmiausia programe pasiro
dė choras, vedamas St. Vaite
lio, po to vyrų kvartetas, to
linus—p-ia Jenilevskienė, p-lė 
Klimiutė ir Felix Basčius. Jie 
dainavo solo; jie yra geriausi 
Kenosha dainininkai-ės ir jų 
dainavimas žavėto žavėjo pub
liką. Taipjau dainavo p-lė Bal- 
šaitytė; jos balsas gana gražus 
ir kaipo nauja dainininkė ga
na gerai dainavo. Po to sekė 
klasiški šokiai. Pirmiausia pa
sirodė p-lė Pabarškytė, nesenai 
atvykusi iš Chicagos; ji yra 
člar jauna mergaitė ir lavina
ma, bus gera šokėja. P-lė Pal
šaity te taipjau gana gerai šo
ko. P-lė Jaseiliunytė akompo- 
navo šokikėms ir paskui gra
žiai skambino piano solo. F. 
Macnorius grojo ant piuklo ir 
taipjau atliko gana gerai. Po to 
griežė Kanklių Orkestras, susi
dedantis iš 25 muzikali tų-mu- 
zikančių; jo muzika žavėte ža
vėjo ftusiripkusius. K. Vinckus 
rodė kaip galima' padaryti ne
padaromus daiktus, kas tarp

M
M 
M

Lietuvišku Knygų Muge Chicagoje
K* $ 10.00 VERTES KNYGŲ UŽ $5.00

šitų knygų mugė tęsis iki Velykų, balandžio 4 d., 1926 m. Patartina visiems lietuviams prisipirkti gerų, naudingų kny&M 
visai pigia kaina. Visas žemiau surašytas knygas parduodam už pusę kainos jeigu pirksite pilna suma uz . ,
Aušros Knygynui prisiųsti tiktai $5, arba jeigu pirktumėt daiftiau, prisiųskite tiktai pusę tos sumos uz kiek imate 
knygų. Bet jeigu pirksite mažesne suma, tai už kiekviena knygą prisiųskite numažintą kainą kaip kad yra pažymėta

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laiškų ir nusprfskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojime, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų žėputije.
“Gerbiamieji;—

šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
genis vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. AŠ turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino.# Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.

Pareikak.ukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 
Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
J5c bcnluĮ Bambino iŠ savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
B«ry & South Sth LU., BrooUyn, M. Y.

ką labai patenkino. Sunku vis
ką ir suminėti kas buvo pro
grame, nes tai užimtų daug vie
tos laikrašty. Visas programas 
išpildytas gerai, lik choras tu
rėtų turėti daugiau energijos; 
bet kadangi į chorą įstoja vis 
naujų narių, tai mokytojui yra 
sunku greitai juos tinkamai 
priruošti.

Publika atjaučia Dailės Ra
telį, o Ratelis, turėdamas spė
kų ir narių, patenkina publiką. 
Lietuviai sako: “kur vienybė, 
ten ir galybė.” Ratelis turi dai
nininkų, muzikų, lošėjų, turi ir 
publiką. Kenosha gi lietuviai 
turi vienybę netik savo tarpe, 
bet ir su Racine lietuviais, štai 
kad ir šiame vakare, progra
mų! pasibaigus, 
malio orkestras 
visi iš Racine, 
vakarą šokiams 
lės Ratelio.
griežė, taip kad ir aš, veik nie
kad nešokdamas, ir tai šokau.

Kaip teko patirti, Rateliui 
liks pelno apie #150—sulig mu
sų kolonija tai didelis laimi
kis.

pasirodė Gri- 
iš 6 žmonių, 
ir grieže visų 
dykai dėl Dai-

Jie labai gražiai

Kaip teko patirti, J. Macno
rius rengiasi prie pastatymo 
didelio veikalo. J. Macnorius gi 
yra Dailės Batelio dramos sky
riaus vedėjas. Laukite tad apie 

platesnio paskeiDimo.

Vas. 7 d. gerai Kenosha lie
tuviams žinomi veikėjai—SLA. 
212 kp. raštininkas J. Kaspu
tis ir iždininkas S>. Povilianskis ■ 
nupirkę iš B. Kunčinus “Ice 
Cream Parlor” prie 319 Mil- 
\vaukce Avė. Tokiu budu tu
rėsimo dar du- naujus biznie
rius lietuvių tarpe. B. Rančius 
gi nusipirko 3 flatų namą prie 
1017 ly-airie Avė., kur/irgi ati
darys “Ice. Cream Parlor” 
Abejuose pirkimuose tarpinin
kavo Martin Bealty Co.

Kiek teko patirti, Martin 
Bealty Co, sparčiai auga ir da
ro platų biznį Pastaruoju laiku 
tapo įvestas paskolų skyrius, 
kuris duoda paskolas ant au
tomobilių ir pirmų, antrų ir 
trečių morgicių ir šiaip notų, 
ko dar nedaro ir amerikiečių 
įstaigos, (ievai, kad lietuviams

visai pigik kaina. Visas žemiau surašytas knygas parduodam už pusę kainos jeigu pirksite pilna suma uz $10, 
AuSros Knygynui prisiųsti tiktai $5, arba jeigu pirktumėt daigiau, prisiųskite tiktai pusętosgūnios J“**/™“1® 

prie kiekvienos knygos. Čia apačioje seka sąrašas visų geriausių, visų naudingiausių, visų reikalingiausių knygų Ame'ikos 
lietuviams, i 
DM0 4 DIENOS.

Vadovėliai, Žodynai, 
Matematika.

PILNAS ŽODYNAS — ANGLŲ 
TUVIŲ IR LIETUVIŲ ANGLŲ KAL
BŲ — sutaisė A. Lalis. Vienas iš di
džiausių ir vienas iš geriausių Žodynų 
lietuviuose. Per abi dalis yra 1274 pus
lapiai, drūtais apdarais.
Kaina $10, iki Velykų tiktai.......$7.00
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BA — sutaisė A. Lalis, Il-ra dalis. Su
rašyti visi anglų kalba žodžiai ir išver
sti į lietuvių kalbą, žodynas gana di
delis — pusi. 835, storais, drūtais ap
darais.
Kaina $6.50, iki Velykų tiktai.....$4.00
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS — su
taisė J. Laukis. Vienas iš praktiškiau
sių rankvedžių mokytis anglų kalbą, 

j Kas nori pramokti anglų kalbą verta 
šitą rankvedį įsigyti. Storais apdarais, 
310 puslapių.

jKaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS — LIETU- 
VIšKAI-ANGLlšKAI IR ANGLIŠKAI 
LIETUVIŠKOS KALBOS — sutaisė J. 
Laukis. Parankus nešiotis kišeniuje, 
gražiais apdarais, puslapių 151. 
Kaina $1.25, iki Velykų tiktai.....$1.00
RUSIŠKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNĖ
LIS. Tinkamas nešiotis kišeniuje. 
Puslapių 250.
Kaina $1.00, iki Velykų tiktai.......80c
LENKIŠKAI - LIETUVIŠKAI - RUSIŠ- 
KAS ŽODYNAS. Drūtais apdarais, 
puslapių 552. , 
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$2.75 •
PILNA ARITMETIKA — nuo žemiau
sių iki aukščiausių rokundų — 5 dalyse, 
vienoje knygoje. Sutaisė Busilo, pusla
pių 514, drūtais apdarais.
Kaina $4.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
PRAKTIŠKAS LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS 2-jose dalyse, sutaisė J. 
Murka, 842 puslapių.
Kaina $1.80, iki Velykų tiktai.....$1.50
VAIKŲ DAftBYMECIUI. Sutaisė Jr< 
MUrka, 3 knygos, puslapių 1008. Svar
bu šitas knygas įsigyti kiekvienam kal
bos mokytojui arba mokiniui.
Kaina $4.50, iki Velykų tiktai.....$2.75
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ir 
sintakse. Sutaisė Rygiškių Jonas. Ge
riausia lietuvių kalbos gramatika — 
verta įsigyti visiems norintiems lavin- 
ties lietuvių kalbos. Puslapių 280, sto
rais apdarais.
Kaina $2.25, iki Velykų tiktai $1.75 
SKAITYMAI — LIETUVIŲ KĄLBOS 
PAMOKOS. Sutaisė P. Klimas. Pus- 
apių 294.
Xaina $1.25, iki Velykų tiktai.....$1.00
VARGO MOKYKLA — I ir II dalis. 
Svarbi knyga lietuvių kalbos mokslo 
reikalui — parašė vienintelis lietuvių 
kalbininkas J. Jablonskas, pusi. 526. 
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai.....$2.00

Gamtos Mokslai, Istorija, 
Geografija ir tt.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Knyga turi 
1086 puslapius su daugybe paveikslų 
zisokių tikėjimų ir jų dievų, dievaičių, 
elikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt. 
/ienintėlė knyga pas lietuvius kurioje' 
įprašoma visa tikėjimų ir bažnyčių 
stori ja. u šitų turime gana ma
žai, pasįvčlavę galima netekti, pasisku- 
iinkite užsisakyti. Knyga storais, drū
tais apdarais.
Kaina $10, iki Velykų tiktai.......$7.00
ETNOLOGIJĄ ARBA ISTORIJA APIE 
VISOKIAS TAUTAS PASAULYJE. 
V/ena iš žingeidžiausių knygų pas lie
tuvius kurioje aprašoma kokios tautos 
randasi pasaulyje. Knyga su daug pa
veikslų, storais, gražiais apdarais. Pus
lapių 667. 
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.... $3.00
RAŠTO ISTORIJA. Knygoje aprašo
ma kaip atsirado pas žmones raštas, 
kaip jis vystėsi laipsniškai kolei pasiekė 
dabartinį savo stovį. ‘Nepaprastai žin
geidi knyga, verta ją visiems įsigyti, 
šitų knygų nedaugiausia turime, užsi
sakant verta pasiskubinti, kitaip gali
ma netekti. Gražiais audimo pddarais. 
Pusi. 304 su dauį paveikslų. 
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$2.00
PASARGA: Jeigu šitų knygų imsite už $10 mums prisiųskite tiktai pusę tos sumos, tai yra tiktai $>, jeigu imsite už 
daugiau negu $10, prisiųskite pusę tos sumos už kiek imate Knygų. Pusę sumos turite rokuoti nuo pilnos kainos. Bet 
jeigu imsite už mažiau negu $10, tai prisiųskit po tiek už kiekvieną knygą kiek kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos, 
numažintą kainą, šitas nupiginimas tęsis tiktai iki Velykų—Balandžio 4 d., pertai pasiskubinkite su užsisakymu. Laišką 
su pinigais siųskite šiuo adreu:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 South Halsted Street,

šitas nupginimas, geriau pasakius, Aušroj Knygyno Knygų Mugė Chicagoje tęsis iki VELYKŲ, BALAN-

LIE-

geografija arba žemės apra- 
ŠIMAS. šitoje knygoje paveikslais pa
rodoma kiek yra žemės ir kiek vandens, 
kur kokie ežerai, anglis, gylis, kur ko
kie mineralai, miestai, karalystes ir tt. 
Knygoje 469 pusi, storais, drūtais ap
darais. Su daug paveikslų ir paveiks
lėlių. ™
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
GYVENIMO MOKYKLA. Svarbi kny
ga — pamokina kiekvieną kaip gyvent 
laimingai, bei kokiu budu pasiekti savo 
tikslą, šitos knygos vertė atsveria 
auksą, pertai ne vienas nepraleiskite 
progos įsigyti šitą knygą. Drūtais ap
darais, pusi. 235.
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai.....$1*7.)
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Aiš
kiais bruožais aprašoma senovė apie 
kurią mes tiek daug kalbam, bet gana 
mažai žinome, šita knyga, tąi yra veid
rodis praeities su kurios pagelba galima 
viską matyti, viską žinoti. Pusi. 305 
su daug paveikslų ir 5 senovės žemla- 
piais. Apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
Iš MANO AJSIMINIMŲ. Knygoje ap
rašoma įvairus Lietuvos kampeliai. Ga
na žingeidi knyga. Pusi. 301, gražiais 
storais apdarais.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
ISTORIJA ABELNA. šitoje knygoje 
randasi aprašyta viso svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki 146 metų po Kris* 
taus. Svarbi istoriška knyga. Pusla
pių 498, storais apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
ISTORIJA AMERIKOS. Kurie nori 
plačiai susipažinti su Amerikos Istorija 
verta šitą knygą įsigyti — joje apra
šoma smulkmeniškai įvairus įvykiai 
Amerikos Istorijoje. Puslapių 364, 
storais apdarais.
Kanna $2.25, iki Velykų tiktai.....$1.50
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI. Giliai mokslinė knyga ku
rie tuo klausimu žingeidaujasi, verta 
šitą knygą įsigyti. Su daugybe paveik
slų. Pusi. 370, storais apdarais.

• Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
LIETUVOS PROTĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE, šitą knygą parašė Dr. J. 
Šliupas. Knygoje parodoma iš kur yra 
kilę lietuviai ir kaip jie atsikraustė ten 
kur jie šiandie randasi. Pusi. 283, ap
daryta.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai ..... $1.25
ŽINYNAS. Knyga visokių žinių iš vi
sokių mokslų šakų. Ypačiai daug ra
šoma apie sveikatų, gyduoles ir abelnai 
kaip save gydyti be daktaro pagelbos. 
Pusi. 400, storais apdarais.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai..... $1.75
GAMTOS MOKSLŲ KNYGA. šita 
knyga da visai nauja — turi didelę 
mokslinę vertę. Šitoje knygoje aiškiai 
aprašoma sekami svarbus dalykai: oras, 
vanduo, žemė, augalas ir jo gyvenimas, 
žmogus iv gyvuliai. Knygoje yra apie 
500 paveikslų. Viena iš svarbiausių 
knygų lietuviuose. Pusi. 600, drūtais 
apdarais.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai .....  3.00
GAMTOS REIŠKINIAI. Nauja knyga, 
neseniai apleidusi spaudą — turi didelę 
mokslinę vertę. Visiems tiems kurie 
žingeidaujasi įvairiais apsireiškimais 
gamtoje verta įsigyti šitą knygą. Su 
daug paveikslų. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai..... $2.00
ORGANINĖ CHEMIJA. Pamatines ži
nos šitoje srityje. Pusi, 384, apdaryta. 
Kaina $3.75, iki-Velykų tiktai.....$2.75
FIZIKA. Visos 3 dalys apdarytos į vie
ną. Pusi. 480, gražiais apdarais.

-'Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.75

įvairios Knygos.
NAUJAS PILNAS ORAKULAS ARBA 
BURTŲ, MONŲ ir visokių paslapčių 
knyga. Sykiu šitoje knygoje randasi ir 
Mokslas Delnažinystes. Su daug pa
veikslų. Didelio formato 6x9. Kurie 
interesuojasi čia kalbamais dalykais 
verta šitą knygą įsigyti. Puslapių 414, 
drūtais apdarais.
Kainą $8.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS, 
čia telpa daug gražių pasakų. Jas skai
tydamas nenorėsi nei apsistoti. Pusla
pių 300, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50

IŠGYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ 
(DUSIŲ) BEI VELNIŲ, šitoj knygoje 
yra aprašoma apie velnius, dūšias ir 
kitokius vaiduoklius, kurie vaidindavosi 
senais laikais. Knyga labai žingeidi. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RAŠ
TAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalba .ir raidėm. Didelio 
formato, pusi. 1127,’ gražiais apdarais. 
Sykiu ir Biblijos Rodyklė.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai.....$3.00
LIETUVA PAVEIKSLUOSE. 60 gra
žiausių atviručių vaizduojančių kiekvie
ną gražų Lietuvos kampelį, šitos atvi
rutės (Post Cards) labai tinkamos nau
doti siunčiant trumpus laiškelius savo 
draugams bei pažįstamiems.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
LYTIES MOKSLAS. Svarbi knyga 
apie lyties dalykus. Su daug paveikslų 
vaizduojančių abelną lyties sudėtį. Pus
lapių 400, apdaryta.
Kaina $7.00, iki Velykų tiktai.....$4.00
SVEIKATA. Geriau pasakius tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Šita knyga 
turėdamas savo namuose — bus tavo 
geriausiu sveikatos draugu. Su daugy
be paveikslų. Pusi. 339, gražiais audi
mo apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
PILNAS LIETUVOS ŽEMLAPIS (MA- 
PA) valsuotas. Laida 1924 metų.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
KARĖ — KODĖL? čia aprašoma ko
dėl kįla karai ant kiek jie baisus ir kaip 
nuo to apsisaugoti. Pusi. 400, apdaryta. 
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
VILNIAUS ALBUMAS. Arba Vilnius 
nuo 1623 metų iki 1923 metų, šitas 
Vilniaus Albumas tai yra kiekvienam 
lietuviui brangus kultūrinis turtas. 
Telpa Vilniaus Istorija ir visi puikiausi 
Vilniaus miesto vaizdai. Labai didelio 
formato, 188 pusi., paveikslai varsuoti. 
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$3.00
HOMEOPATIJOS KNYGA. Arba gy
dymas žmonių be daktaro pagelbos. 
Taipgi gydymas kai kurių gyvulių. Pus
lapių 112, apdaryta.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.50
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Prak
tiškas pamokinimas kaip likties šios ša
lies piliečiu. Klausimai ir atsakymai, 
anglų ir lietuvių kalboms. Pusi. 96. 
Kaina 40 centų, iki Velykų tiktai 35c. 
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė Dr. Jonas Šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$2.00
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai.....$1.00
SEKRETAI MONINIMO. Jei nori ži- . 
noti kaip'galima monyti, įsigykite šitą 
knygą. Pusi. 174, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Velykų tiktai.....$1.25
Iš TAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIĄ 
ATEITĮ. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslų. Naujai spauzdin- 
tas. Puslapių 220.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai.....$1.00
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Puslapių 240.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai..... $1.00
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių Lie
tuvos istorijos lavinimosi. Su paveiks
lais ir 2 žemlapiais. Apdaryta. Pusla
pių 166.
Kaina $L00, iki Velykų tiktai....... 75c.
ŪKININKO DANGUS. Meteorologijos 
vadovėlis. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Velykų tiktai ...... . 60c.
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Labai įdomios pasakos su gražiais pa
veikslais. Nauja laida Lietuvoje. Pus
lapių 300, audimo apdarais.
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai..... $2,00
LIETUVOS VIRĖJA. Didelė ir labai 
naudinga knyga dėl musų moterų, nes 
šitoje knygoje parodoma kaip gaminti 
gardžius valgius ir skanius gėrimus. 
Knyga da visai nauja — ką tiktai aplei
dus spaudą. Pusi. 300, gražiais apda
rais. Verta kiekvienai namų gaspadi- 
nei įsigyti šitą knygą.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$2.50

4,

Chicago, Illinois
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Lietuviu Rateliuose.
Nori atimti advokato teises

Paskaita

$1 įmokėti

Muzifc
O. Pocienė Ciceroje

PARANKUS OUTLET’AS

May 15 dieną, 1926uzio

J. Vaičkaus jubiliejų

Pranešimas
pažįstamiem.

_ KUPONAS
1926

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
Miestas ir valstija

15 Mėnesiu 
Išmokėjimui

Alex
Kutli

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas,

Patai* 
bučei

8514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
geros muzikos. Mylinčiam šo-

V arda s ir pavardė
Adresas .................

žavi
aiškus 
žiure- 

kad tai
abidvi 

aplodis-

gyduolėmis dėl pagelbėji

atgali n ta
turime

606

North SidiečiŲ 
darbuotė

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Veronika turi daug 
tad ir puotoj nemažai 
vavo 
ni žmones

yra Lietuvos 
mos kūrėjas, 
nizavo šaulių 
kurs šiandien 
dies teatru ir

Šiuo pranešu visiems lietuviams, draugam 
Gary, Ind., kad aš atidariau

Puikus Miegruimio 
Apšvietimui Fikčeriai

Sausio
GERBIAMIEJI: -

Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 
Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisirengimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grįžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi?

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

nedarykite jokių “dei 
vas. 28 d., bet rengki 
šiame vakare. Aš ti

Atidarymas įvyks Subatoj 
Sausio 20,1926

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

Naujienų Ekskursija 
LIETUVON

Atsiimkite, nes turėsime gra 
žinti krason.

Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

MIDWEST BAKING COMPANY
PETRAS YERUTIS, Savininkas 

2156 West 15 Avė., Gary

Šį kartą suvaidinta pirmas 
aktas ganėtinai gerai, antras— 
silpniau, o paskutinis vėl pa

rvyko geriau, bet buvo tikėtasi 
I geresnių rezultatų negu ištikro 
I pavyko.
I Suvėlavau visuomenei pra
nešti apie šį scenos mėgėjų žy- 

daug buvo 
rašyti, bet 

rodos, niekas taip ir 
- Nekutis. I

lolę, nes tai yra didžiausia 
musų dramos artistas, kurs bu
vo gerai žinomas aukštų rusų 
menininkų-artistų tarpe. Jeigu 
svetimtaučiai jį gerbdavo, tai 
mums lietuviams jis tur būt 
dar artimesnis, 'lodei parody-

Lietuvos socialdemo-

AKIŲ LIGAS

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

pas VVabansia Avė 
gatvių.

Abi komediji vaizduoja šei
myninius nuotikius, todėl už
siinteresavusiems panašiais 
santykiais patartina jas pama
tyti vaidinant, iš ko bus gali
ma arba smagiai pasijuokti ar- 

1 ba tinkamai padaryti šeimyni
nio sugyvenimo išvadas.

Todėl visi įdomaujantys šiuo 
svarbiu klausimu kviečiami at
silankyti i šią paskaitą.

—Narys.

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena iš įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj j 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 Jūsų patogumo iškirpkite‘ir prisiųskite čia paduotą kupo
ną, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

PUIKIA KEPYKLA
Čia bus kepama juoda, balta duona, keksai, pajai ir tt. 

nausime olselio kainomis vestuvėms, bankietams, grosernėms, 
nėms — kas tik reikalaus.

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL
M1DY

Gerb. J. Vaičkus dirbo lietu
vių scenos naudai 20 metų. Ca
ro laikais jo Skrajojamasis te
atras . važinėdamas po Lietuvą 
suiengė 180 vaidinimų įvairiuo
se Lietuvos kampeliuose. Karo 
laikais Petrapily suorganizavo 
dramos studiją, iš kurios par
važiavęs Kaunan 'kure Meno 
Kūrėjų Draugijos i.t-atrą, kurs

Sis 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 .... 85 kuponus

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J, Smetana
♦ OPTOMETRISTA8

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 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Chicago Bar Associalion, ad
vokatų draugija, ailgščiausia- 
me teisme užvedė bylas, kurio
mis reikalaujama atimti teise 
praktikuoti Illinois teismuose 
trims advokatams.

Tarp tų trijų apskųstųjų ad
vokatų yra ir lietuvis advoka
tas Adolph Stasulani. Jo byla 
bus nagrinėjama veikiausia ba
landžio mėnesy.

Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk ž o d į 
“Midy”. Parsi
duoda visose 
vajstinyčiose.

Kaip kiekvieną sekmadienį, 
taip ir ateinantį, būtent vas. 21 
d., lygiai 10:30 vai. ryte, Liet. 
Auditorijos mažojoj svetainėj, 
bus Visuomenes Darbo Sąjungos 
paskaita.

Pereitą šeštadienį šioj naujoj 
gražioj lietuvių kolonijoj buvo 
surengta šauni puota — “sur- 
prise party” dėl p-lės Veroni
kos (Vera) Česniulės. Tai buvo 
tikrai “surprise”, nes kai sve
čiai susirinko, tai musų Vero
nika išsigandus net suriko ir 
pabėgo iš kambario. Tą puotą 
surengė Veronikos tėvai ir jos 
sesuo Elzbieta 
ta paminėti Veronikos 
diena.

vėliau buvo suvalstybintas. To
kiu bildu aišku, kad Vaičkus 

Valstybinės dra- 
Toliaus suorga- 

Sąjungos teatrą, 
pavadintas Liau- 
veikia pasekmin-

šokiai ir 
pasigerėti 

Cicero gražuolėmis bei jų mik
liu šokimu. —D. M.

O P T O M E T R I S T A S 
Egzaminuoja akis —- pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. ;

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

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

BOVVF.S — pripaJiaUų* , wP*cialista« per 
datfsčll metų tarpe gydytojų. teiki* as
menini prižiūrėjimų prie visų litrų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros. Jonų skaudėjimo, 
niežėjimo, uikietėjimo, kepenų, pūslės, 
veneriniu ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NACIJA ir 
kraujo iAImndymas laboratorijoj, taipgi 
Jlapumo, mes tikrai surasime prieiastj 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos ui gydymų labai mažos ir jųa už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laikų visvien jus ateisit | mu
sų įstaigų. Mes pngydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė su kitais gydyto
jai^. Si yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MED1CAL INSTITUTE

DR. BOWES 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS
8 South Clark St.

2-ras augšUis
Viriluj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčloj nuo 9 ryto iki 6 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subat<M 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 i).i 12 dienų.

I gu smuikavimu 
A. Pocium.

Aš esu didelis mylėtojas to
kių rimtų koncertų ir galiu drą
siai sakyti, kad didžiumai ehi- 
cagiečių taip pat patinka tokie 
koncertai, nepaisant, kad tūli 
musų muzikai mano, kad chi- 
cagiečiams “džiaziški” koncer
tai geriau patinka. Taigi nors 
mes gėrėjomės p. Pocienės kon
certu Chicagoje, bet būrys nu
važiavom jos pasiklausyti ir j 
garsųjį Cicero. Ir visai neapsi
rikom, n«^ dainininkė dainavo 
geriau, negu Bridgeporto Audi
torijoje. (iul mums dei to taip 
atrodė, kad į'.iuosybės svetainėj 
yra labai gera akustika ir bal
sas skambėjo tarytum varpas. 
Publikos buvo nedaug, bet la
bai entuziastiška, ir tuomi pri
davė artistams gero. ūpo.

P-ia Pocienė dainavo daug 
gražių kurinių, išpildydama juos 
muzikališkai ir apipindama 
kiekvieną dainą savo neapn- 
buotu jausmu, padarydama dai
ną gyvą ir reikšmingą.

P-lė Lulu Raben yra žinoma 
kaipo talentinga smuikininke. 
Čia ji vėl pasirodė artistė; jos 
technika ir ekspresija 
klausytojus, gi jos so 
taktas ir užsilaikymas 
tojų priverčia manyti 
paveikslas. Publika j 
apdovanojo gausiais 
meti tais.

Po koncerto buvo 
mums buvo progos

draugų, 
jų daly- 

įpie dvidešimt aštuo- 
Visi jie jauni ir 

linksminosi per vi
są naktį, o paskui nors ir pa
vargę, bet visi linksmus gryžo 
namo. Veronika, sakei, kad nie
kas jus neapgaus, o štai ėmė ir 
apgavo.

Veronika Česniulė yra getaii 
pažystama lietuviams, nes daug 
sykių yra dalyvavusi lietuvių 
vaidinimuose. —Ten Buvęs.

LSS. VIII Bajono valdyba ir 
visos komisijos patylomis, bet 
stropiai rengiasi prie savo va
karo, kuris bus sekmadieny, va
sario 28 d., M. Meldažio svetai
nėje.

Kas ten bus ir kaip ten bus— 
rengėjai dar neskelbia ir daug 
nepasakoja. Bet v i stiek man te
ko nugirsti, kad tai bus tikras 'gį tik dėl to, kad 
margumynų vakaras, margas' žadančių apie tai 
kaip genys, nes busiąs ir vai- iki šiol 
dinimas, ir dainų, ir šokių, ir nerašė 
muzikos. Vakaras busiąs be di
delių pretenzijų, nes jokių ten 
“žvaigždžių” ir paprastų artis
tų nebus nė* vieno artisto 
nebus augštesnio, nė kito že
mesnio, visi artistai bus lygus, 
bet visi jau spėję pasižymėti ir 
užkariauti sau vieną musų me
no srity. Net ir publika ir ta 
busianti lygi, nes nebusią ge
resnės ar prastesnės, sodinamos 
į pirmas ar užpakalines vietas: 
visi galėsią sėstis kur jam tin
ka, ar ir visai nesisėsti, jei kam 
tas geriau patinka, - tame 
busianti duota pilniausia 
valia. Taigi tai busiąs tikras 
lygybės vakaras. O vakaro pel
nas yra skiriamas kilniam tik
slui 
kratams, kad padėti jiems vesti 
ir toliau kovą už Lietuvos liau
dies laisvę. Ta parama yra ypač 
labai reikalinga dabar, kada ar
tinasi Lietuvoje seimo rinki
mai.

'lodei 
tų” ant 
tės būti 
kiuos, kad rengėjai visgi galų 
gale prabils ir pasakys kas te.n 
bus, o tada ir patys pamatysi
te, kad tai bus gražus, linksmas 
ir jaukus vakaras.

— Pašalinis.

Dabar eina eilė inž. K. Au
gusi inaviėiaus paskaitų apie 
evoliuciją. Pereitą sekmadieni 
buvo aiškinama apie tai, kas 
yra evoliucija. Ateinantį sekma
dienį gi bus aiškinama apie evo
liucijos įrodymus ir faktorius, 
lai yra labai svarbi paskaita, 
nes neužtenka žinoti kas yra 
evoliucija, bet dar svarbiau yra 
žinoti kuo įrodoma evoliuciją 
ir kaip ji veikia.

Buvo gi sureng- 
gimimo

Lietuvis advokatas 
bėdoje

Vasario septintą dieną, buvo 
suvaidintas antrą kartą šią žie
mą, veikalas ‘‘Milda, meilės 

. Meldažio svetainėje, 
gražus ir gerai su- 

scenos darbuotojų 
gražiai atrodė; ypatingai puošė 
jį dainos, todėl žiūrėtojai liko 

Rengia gražy vakarą I klausytojais ir buvo labai pa-
—----- tenkinti atvykimu.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzle 8952

w w w x«x*y x«
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXZX

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Serganti Žjnonės
Jei norite us- 
rasti pageli.* 
nuo savo ken<- 
tėjimų eikite r— ml- . tL-oR* kv 
į naujai ia- I 
teigi* EURO- I . - H! *71 
P1NI-AMEK1- » C I DL* 
koniska r~* L |
SVEIKATOS pn®] f "j
ATGAVIMĄ / m"

—•‘LINCOLN fTr
M E D I C AL CT V kjtfo ‘
INSTITUTE", A tfrP thirP./flg
kuris yra i- K J iį}'
rengta* v*- K ** w>’
liausios madort 
niažinomin ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta ii kitų Salių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, Jleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
| kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir

Ambražis, 
Budzinskj 
Bulkus, J 
Bukas, A. 
Brazauski 
Bercos, Mike 
Dambrauskaitė, A. 
Daunoras, M. 
Grimas, Jonas 
Gutauckas, J, 2 
Gimbutas, Stella 
(seiliotis, Bev., S. 
G regi ts, Frau k 
Jurgaitis, Juozas, 2 
Kneve, G. 
Kungienė, K. 2 
Keišulis, J. 
Kazkailskas, S. 
Kiedis, Wm. 
Kasulis, A. 
Kiužas, J. 
Lipčius, S. 
Lukšis, (k G. 
Latvis, Jonas 
Laureckis, S. 
Markūnas, P. 
Oliecunas, A. 
Račkauskas, Vincas 
Petrauskas, F. 
Petronis, v A. 
Pukinskas, Feliksas. 
PoškeviČius, M. 
Palinski, J. 
Petrauskas Felix 
Hamanauskas, M. 
Bupert, Elsie 
Strolia, Jonas, 2 
ShauČunas, Izidorius 
Stonkus, A. 
Skukauskas, A. 
Skukauskas, Tonv 
Schuck, Chas., 2 
Shimkus, A. 
Stokus, Magdalena 
Shidlienė, T. 
Zoplis, A.

S'' W W

fc'

įdėtas j vidurį Šio fikčerio dėl prijungimo plaukų garbanuoto
jo arba apšildytojo. Kiti styliai su ekstra outlet’ais, j miegamą 
kambarį ir svečių kambarį, parduodami specialėmis sąlygomis 
vasario mėnesyje. Vienas outlet’as, jeigu butų įvedamas j jūsų 
kambarį skyrium, kainuotų jums apie $15.

A T Demonstravimas 
JL/ I jūsų namuose

3935 wyrMa<li>«>n COIiimOnWealth 45S2 SbSw.x 
Street Keliami i m imi n v3127 Logan Blvd. VUIIipdlty 295o E 92nd St.

72 West Adams St.—Federal Kuponai Duodami

Northsidiečių Pirmyp Mišraus 
choro scenos mėgėjai sekantį 
sekmadienį stato scenoj dvi ko- 
medijėlės “Vargšas Tadas” ir 
“Aš numiriau”. Vaidinimas į- 

Chicagoj įkūrė nuolatinį te-'yyk8 Liuosybės svetainėje, kam 
atrą, kurs šiame žiemos sezone pas \Vabansia Avė. ir Girard 
jau davė virš 20 vaidinimų ir 
buvo pastatyta apie 15 įvairių 
veikalų. Už tuos nuopelnus 
Lietuvių teatrui jis vadinamas 
“lietuvių dramos tėvu”.

Vasario mėn. 28 d. jis šven
čia jubiliejų Eight Street teat
re, statydamas vieną gražiau
sių lietuviškų veikalų, Putino 
‘‘Valdovo Simus”.

Kiekvienam aišku, kad reika
linga jį pagerbti ir tą dieną at
vykti į 8th Street teatrą, kad kius jaunimui gera proga sma 
pamačius jį vaidinant Valdovo pasišokti ir linksmai pra

leisti nuobodų žiemos šventva

Antradienio vakare ciceriečiai 
tuiėjo progos išgirsti ir gėrėtis 
p-ios O. Pocienės maloniu bai

li talentin- 
pianistu p. kjines had mes įkainuojame sa-'deive”, M 

vo tautos talentus ir atvykime.Veikalas 
ivisi vasario 28 d. į 8th Street tvarkytas 
teatrą
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DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECMiJSTAbLieluviiĮ Rateliuose.

r- ' / * *

“ Cicero? - >
\ * **

šiandie apvaikščiojimas. ■, ______ ’ V i 
šiandie vakare Cicero Liet.

Liuosybės svetainėj bus didelis 
apvaikščiojimas 8 metų Lietu
vos Nepriklausomybes sukaktu
vių.

Visi Cicero ir apielinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti šiose 
didelėse iškilmėse, kuriose be 
kitų kalbės ir Lietuves konsu
las P. žadeikis. Taipgi bus tur
tingas muzikaliais programas, 
kurj išpildys geriausias ir di
džiausias lietuvių orkestras — 
Jaunuolių . Orkestras, p. J. S. 
Grušo vedamas, kuris dar pirmų 
kartą pasirodys ciceriečiams.

Įžanga visiems dykai.
Apvaikščiojimą rengia didžio- 

sios Cicero lietuvių draugijos — 
Lietuvos Kareivių Dr-ja ir Rau
donos Rožės P. ir P. Kliubas, 
bendrai su Vilniaus Vadavimo 
Komitetu.

Visi ciceriečiai dalyvaukite 
šiame dideliame apvaikščiojime; 
— šiandie vakare, Liet. Liuosy- 
bės svetainėj. — Narys.

P. S. Daugelis chicagiečių

PIRMYN MIŠRUS CHORAS

North Sidiečių Pirmyn Mišrus Choras, vedamas P. Sarpaliaus, yra labai veiklus ir visur 
dalyvauja, puošdamas musų vakarus savo gražiomis ir sutartinomis dainomis. Štai nedėlioj, 
vas* 21 d. jis dalyvaus North Sidės lietuvių dideliame Lietuvos Nepriklausomybės apvaikščio- 
jime; tą patį vakarą turės savo šurum-burum Liuosybės svetainėj (North Side), o vasario 28 
d. dalyvaus dideliame Lietuvos Socialdemokratų partijos naudai rengiamam vakare M. Melda- 
žio svetainėj. Be to nesenai choras statė gražų muzikali veikalą “Milda”.

- ,... ...... o ----------------- ■ —. —-- -..  ■■ ■ ----- . .. ■ ■■■ ■■■■■ — ■' ■■ ■ ■ ■
irgi nori dalyvauti tame ap- 
vaikščiojinie, tik nusiskundžia 
nežiną salės. Cicero Liet. Liuo
sybės svetainė (tai graži ir ga
na erdvi svetainė, pačių cicerie-

North Side
Visi rengiasi prie iškilmių

į ir tiek pat gražiomis lietuvių 
dainomis. O muzikalis progra
mas bus labai turtingas, nes 
jame dalyvauja:

Pirmyn Mišrus Choras, ne-

svetainėje, 1621 N. Califomia 
Avė., prie North Avė., ties pat 
elevatorium — reiškia, labai 
patogioj privažiavimui vietoj.

Įsitemykite, kad apvaikščioji-
č’ų pabudavota) yra kertėj 19 
Court ir 19 gatvės. '.Važiuoti 
reikia Roosevelt-Austin gątve- 
kariais iki 49 Avė., o iš tien eiti i 
pietus iki 14 gatvei ir paskui 
paeiti pusę bloko į vakarus iki 
svetainei. Iš North Sides gali
ma važiuoti Cicero Avė. gatve- 
kanais iki 14 gatvei ir paskui 
eiti j vakarus iki svetainės — 
2VZ2 biekr... — N.

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

mas bus ne vakare, bet pato- 
gerų dainininkų-kių choras, ve-'giu dienos laiku — 1:30 vai. 
damas P. Sarpaliaus. |po pietų; pavalgę pietus suspė-

Bijunėlio Choras — musų'site atvykti, o ant vakarienės 
čia gimusio jaunimo; jaunuo- vėl busite namie. (Vakare bus 
liai-ės nors ir Amerikoj gimę, gražus Pirmyn Mišraus choro 
jaučiasi save esant lietuviais, vakarėlis Liuosybės svetainėje, 
mokinasi lietuvių dainų ir kal
bos ir labai gražiai dainuoja. 
Jais vadovauja irgi P. Sarpa- 
lius.

Dainininkas J. Čepaitis, ge
riausias dainininkas North Si- 

! dainavimo 
kitų gerų kalbėtojų. Ibua kiekvienam malonu pasi-

’ įklausyti.
Vilioja žmones ir turtingas | tai dar ne viskas. Biju- 

muzikalinis programas f 
dėlių iškilmių. Jis papuoš iš
kilmes, tad bus daug smagiau 
ir prakalbų klausytis, kuomet 
jos įvairinamos gražia muzika

Paskelbus, kad ir north si- tiek didelis, bet susidedantis iš 
ciečiai šiemet apvaikščios — ir 
tai ’abai iškilmingai, 8 metų 
Lietuvos Ne priklausom bes su
kaktuves, visi labąj sujudo ir 
susidomėjo rengiamuoju ap- 
vaikščiojimu. Net ir tolimiausių 
North Sidės kampelių lietuviai 
rengiasi tose iškilmėse 
vauti.

Mat kiekvienam norisi 
tyti ir išgirsti Lietuvos 
lą P. Žadeikį, kurio northsįdie- 
čiai nėra girdėję. Be to bus ir kurio gražaus

daly-

pama- 
konsu-

j kurį taipjau patartina visiems 
north-sidiečiams atsilankyti).

Apvaikščiojimą rengia North 
Sidės Draugijų Sąryšis, bendrai 
su Vilniaus Vadavimo Komite
tu. ”

Įžanga visiem^ dykai.
—~ Vietinis

Bridgeportas <
P-as M. J. Kiras, sav. real 

esiate įstaigos, 3335 S. Halsted 
st., su savo žmona, p. Ona Ki- 
riene, vasario 16 d. Išvyko į 
liet Springs, Ark. koletai su 
vaičių atostogų. P-as Kiras vie
nas gabiausių musų jaunų “reeU- 
estatininkų, gi p-ia Ona Kiric- 
nė, pirmininkė S. L. A. mote
rų 20S kp. ir abelnai pasižy
mėjusi savo populiarumu ir 
visuomeniniu veiklumu. Litai 
geriausios kloties ir linksmų 
atostogų pp. Kirams.

P-ia Burbienė . yra žinoma 
lietuvė siuvėja; be to pp. Bur
bai turi nuosavą “Cloak Store” 
prie 3214 S. Halsted St. Jie 
verti yra visuomenės paramos. 
P-ia Burbienė yra tikrai gera 
siuvėja ir siuva prieinamomis 
kainomis, tik nežinia kodėl mu
sų ponios vistiek dažniau krei
piasi prie kitataučių, o ne prie 
savosios modistės. Gaila, kad 
mes, lietuviai, nesistengiame 
pažinti savųjų žmonių geriau, 
kaip amatninkų, taip ir profe
sionalų. Jei remtuplie savuo
sius, nesiskųstų mUsų biznie
riai, kad “laikai prasti”.

Girdėjau, kad Chicagos lie
tuvių Moterų Kliubas rengs po 
Velykų “dinner dance” Win- 
dermere viešbutyje. Laukiame. 
Smagu bus pasižmonėti iš po 
gavėnios. Ką daugiau kliubas 
mano veikti? Įdomu butų žino
ti laiks nuo laiko. —Koresp.

•r**

žemėlapėj parodoma vieta, 
kur anglų profesorius McGovern 
surado Senovės miesto griuvė
sius. Spėjama, kad tas miestas 
egzistavęs prieš 1,000 metų. Ta 
vieta randasi Pietų Amerikoj, 
Peru respublikoj.

Ii •

ako trumpregystę Ir »•.!»•* čą 
Mrenka teisingai akiniai. Viauo- 
e atsitikimuose egz&mint rieše da- 
omas su elektra, paroda tna- 
iausias kjaidas. Speciali atyda at

kreipiama | mokyklos vaikai. Aki
niai nuo $4.00 ir augŠčiau. Vai: 1C 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

IMS West 47th Stteol
Phone Boalevard 758t

t

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

i Traukimas dantų be skkuuno. 
Bridge geriausio i aukso. Su mnaą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame vigą tavo darbą, ir 
temas musą kuinas. Sergėkite aavo 
'dantis, kad nekenktą iugą sveikatai.

1545 West 47th Street
0 .««*'<’ 1 a__ Pf > •

siu di- nglip nariai rengiasi ųetik dai
nomis pasirodyti, bet daugelis 
jų yra geri muzikai, tad jie vi
si rengiasi parodyti šiame ap- 
vaikščiojime visus savo gabu
mus muzikoj ir meno — ir vi- 

B I .y | i I I 1 sus 8ražiai palinksminti savo

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO ,stai Jau 8 metai kaip J8yvuojanepriklausoma ir vis daro pa

žangą, nežiūrint, kad ją buvo 
apspitę priešai, kurie dar ir da
bar tebelaiko sostinę Vilnių ir 
kai jai teko kurtis ant krūvos 
pelenų, kuriuos paliko pasauli
nis karas.

Tad visi North Sidės ir apie- 
linkių (Garfield Park ir k.) lie
tuviai rengkitės dalyvauti šia-

Naujieny Pinigy Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siy- 
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.

11958-Agnios. Kabašinskienei 
11951—Stasiui Padolskiui 
11961—Petronėlei Stankaitei 
5739—Jonui Bertašiui
5760 J uli jon. 1 )ambrauskienei 
5742—Anastaz. Savukaičiutei 
5758—Onai Liubartienei

Pinigus gavo:
I
I

3811 Kaziui Martikoniui
5813 Jonui Frankui

11963—Vulesei Tamošauskienei 
11965 Petrui Stankevičiui 
22396 Antanui Šepikui

5762—Adolfui Vinspaliui
5790 -Bronislavai Vaištorienei

ine džiaugsmingame apvaikščio- 
jime ir kvieskite jame dalyvau
ti visus savo pažystamus.

Šis didelis apvaikščiojimas 
bus ateinantį sekmadienį (ne- 
dėldienį), vasario 21 d., 1:30 
vai. po pht, erdvioj ir gražioj 
Humboklt Maccabee Temple

a3 .\

TEKLE GABALIENe

Mirė Vasario 16 dieną, 4 va
landą ryto, Į926 m., sulaukusi 
87 metų amžiaus; gimusi Pane
vėžio apskr., žudžių kaimo, Ra
mygalos parap., palikdama di
deliame nuliūdime savo myli
muosius Ir mylinčius sūnūs 
Juozapą ir 3 auklėtinius: Petrą 
15 metų, Kazimierą 14 metų ir 
Oną 13 metų. Dabar randasi 
prirengta į paskutinę kelionę, 
namuose 927 W. 83rd St.

Laidotuves įvyks Vasario 20 
dieną, 8 vai. ryto iš namų j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones siėlą, o iŠ ten 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Teklės Gabalienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da-
Iyvauti laidotuvšse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs Juozapas ir visi Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

FELIKSAS SIMINAS
Mylėjom mes jj gyvą esantį nepamirškim jo ir mirusio. Pami

nėjimas metų, sukaktuvių mano numylėto vyro ir brangaus tėvelio,
Mylėjom mes

kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17, 1925. Sulaukęs 64 metų 
amžiaus palikdamas dideliame nuliudime moterį Oną, sūnų Stanislovą, 
3 dukteris: Rozaliją Mikaločienę, Oną Rindokienę, Marijoną Kre- 
gauskienę, 2 brolių, Vincentų ir Antanų, ir vieną seserį Marijoną 
Paukštienę ir vieną pusbrolį Kazimierą Siminą. Visi Amerikoj. 
Praėjo vieni metai kaip ta nelemtoji mirtis atskyrė nuo musų numy
lėtą vyrą-tėvelį ir brolį, o paliko musų širdyse žaizdos, kurios neuž- 
gys ant amžių. Spaudžia jumis šalta žemelė švento Kazimiero kapi
nėse, o musų širdis tveria gailestis ir nuliūdimas. Netekome myli
miausio vyro, tėvelio, kurį mes taip mylėjome ir jis mumis mylėjo. 
Pranyko iš musų akių ir pasislėpė jis juodoj žemelėj.

Pamaldos atsibus vasario 23, 8 vai., šv. Pranciškaus bažnyčioj, 
Indiana Harbore, Ind., 3901 Fir. St. Nuoširdžiai meldžiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ant pamaldų.

Ilsėkis brangiausis mano prisiega ir tėveli šaltoj žemelėj. Lauk 
musų prie savęs. Liekame nubudę,

Moteris Ona, sūnūs Stanislovas, dukterys Rozalija, Ona ir 
Marijona, žentai A. Mihalocz, P. S. Rindokas ir L. Kregovski, 
Broliai ir Sesuo.

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

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimų

PIJANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St 

4177-83 Archer Avė.

21121 Mataušui Sinkevičiui 
5803—Dr. Vaincikiui Liudai 
5791—Vincentui Martutaičiui 

11970— Mikniui Drevinskui 
11973— Kazimierui Rotkiui 
11983— Karoliui (Judui 
21125—Jevai Tautkienci 
21132 Vincentui Kvedarui
5763- Rupeikienei Teodorai 
5779—Onai Adomo tLaucaitei 
5788 Stasiui Ragošiui 
5798—Jokūbui uBIniui 
5801 Vincui Petraičiui , 
5815 Antoninai Vitkauskaitei 
5817 —Teklei Mašcniutti

1196 L - Pranui Januškevičiui 
11967—-Marijonai čepukienei 
11968—Juozapui Macnoriui 
11971 Juozui Pociui
11976— Petronėlei Murauskutei 
11979—Juozu putai Tunišienei 
11986 Kristinai Vailionienei 
21133-^Agnibšk. Kcnstavičienci 
22397—Jonui Stoniui 
21313 Stanislovui Doveikai

5783 Antoninai Ziberkienei 
5789—Ignacui Juškai
5802—Mari). Mikašauskienei 
5805 -Juozapui šveikiui 
5809—Juliui Vinčetauskui

J 5778 —Anelei Jankienei 
5812—Jevai Koncevičienei

21119 - Povilui Petraičiui 
21122 Aleksandrai Andrulienei 
21123—Adomui Bagdonavičiui 
21128 Onai Šidlauskienei

5791 Klarai Lukšienei 
5784—Juozui Petraičiui 

11988 Juozui Petruškevičiui
5773 Juosapui Survilui

21120 Agotai Visockaitei 
5771—Povilui Andrešiunui 
5787 Domicėlei Sliužienei
5795 Kazimierui Kuzmiui
5796 Onai Kaukienei 
5818 Antanui Banaičiui 
5782—Povilui Rudinskui 
5785 JMarijon. Labošinskienei

21117 Kazimierai Dailidonis 
21131—Monikai Jasutienei 
21135-Petrui Bandžiui
5776—Juozapatai Praninkienei 

21127 Petronėlei Dvilienei
5774 Justinui Gudauskui 
5799—Marijonai Dargaitei • 
5777 Zofijai Jankaitei

11989—Jurgiui Vinciunui 
11993—jOnftf Kubilienei

5825 Viktorijai PlautieiKi 
11996—Juozapui čebatoriui.

MIKALINA BUROKlENft
Mirė Pirmadienyj, Vasario 15 dienų, 1926 m., 11:50 valandą ry

te, po sunkios ligos, sulaukusi 40 metų amžiaus; gimusi Marcikonių 
kaime, Suvalkijoje, palikdama dideliame nuliudime savo mylimą vy
rą Joe Buroką, seserį Evą Klimienę, 2 brolius: Alexą ir Joe Bara
nauskus Amerikoj, o Lietuvoj seserį. Dabar randasi prirengta j pas
kutinę kelionę, namuose 5152 So. Halsted-Street.

laidotuvės įvyks šeštadienyj, Vasario 20 <1., 1926 m., 2 valandą 
po piet iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mikalinos Burokienės girnipės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jai”pas-; 
kutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Rudžius, Telefonas įj 
CanaI 6174.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimt j metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kiu pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
galbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažintiSfiu dakta
ru ir jo mtetodu gydymo?\ 
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums. \
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kati jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe St., ( hicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo- 

•terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

KAZIMIERAS SPalTIS
Mylėjom mes jj gyvą esantį, neužmirškime jo ir mi

rusio. Paminėjimas 1 metų sukaktuvių mano numylėto vy
ro ir brangaus tėvelio, kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 20, 1925, sulaukęs 59 metų amžiaus, palikdamas 
dideliame nuliudime moterį Teodosę Spaitis, 2 dukreles: 
Stanislovų ir Anieię ir 2 sūnūs: Juozapą ir Antaną, 3 se- 
seres: Masiliunienę, Zvibienę ii' Geclminienę ir 1 brolj 
Domininką Spaitį.

Jau praslinko 1 metai kaip ta beširdė mirtis išplėšė 
iš musų tarpo numylėtą mano vyrą ir tėvelį, o paliko mu
sų širdis žaizdose, kurios neulgys ant amžių. Spaudžia 
juraią šalta žemelė, o musų širdis veria gailestis ir nu
liūdimas. Netekome skaistaus mėnulio kuris švietė mu
sų akyse — pranyko iš musij akių ir paslėpė jj juodu 
žemelė švento Kazimiero kapinėse.

Pamaldos atsibus vasario 20, 7:31) vai. Syto, švento 
Kryžiaus bažnyčioj, prie 46th ir Hcrmitage Avė. Nuo
širdžiai meldžiame visus'gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti viršminėtose pamaldose. ’ Po pamaldų meldžia-’ 
me atsilankyti j namus 4559 So. Justine St.

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

Moteris Teodose, Dukterys, Sūnus, Seserys it Brolis

f;

Phone Boulovard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1616 W. 46th St., Chicago
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jį pasivijo ir puolė mušti. Kla-! 
sinn buk išsitraukęs britvą, ta
da Baffa užmušęs jį akmeniu 
BaiTa teisinosi, kad jis lai 
daręs savęs apgynimui.

PRANEŠIMAI JIESKO KAMBARIU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
* KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRApa-

Pasidavė policijai kaipo 
žmogžudys

1>i U-iį.i tyi'inOjii įvyk 

Catlierine Lulisz.vm, 13 m., 
rią jos motina Mrs.

REIKALINGAS kamluiris Bridge- 
porte vienui merginai. Turi būti mau
dynė, telefonas. Neturi būti tarpe 
munšiiinierių. Praneškit Naujienų

VYRŲ

cen-

i LEISTI SI00.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 į metus per visą 
likuHj gyvenimu.

Kiekvienai tmisų pruieistan 
i... ris sudato nemalonią juostą

I tų Ir kiekvienus tanius atlieka 
Barbara tum tikrą darbą. Praleisdami cen- 
St an-1 tą paskui centą, dolerį paskui do- 

I lerio, mes greilui praleidžiame 
i savo centus

įvairus skelbimai

R EIKA LINIJAS unijistas bar 
beris, turi niokoti darbą gerai 
Turi mokėti gerai leidęs bobby 
ti. Kreipkitės po 5 vai. vak.

3328 So. Halsted St.
Užpakalis

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 75 
roleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
į mėnesį. VIAI.A1TIS

0512 So. Halsted St. 
l-mos lubos

BARGENAS!
LOTAS 75x212 parsiduoda, 123 

St. ir VVeslern Avė. dėl greito par
davimo $9000, tai yra bargenas.

Kreipkitės: 
.1 l’I.IITS wi MCIIKO (»(I34 So. Maplewood Avė.

Bet jo auka tebėra gyva.

Vakar policijai pasidavė tu- 
iebilas, 3. m., 1811 
Cicero. Jis prisipa
metu atgal užmu- 

Anna Sisca, 
Avė., South 
jis tuo lai- 
mokėjęs jai

Es»ex

\V. 23 St., 
žino keletą 
šęs moterį, 
27 m., 8615
Chicago, pas kulią 
k u gyvenęs. Jis 
•S 15 j mėnesj, bet ji jam duoda
vusi prastesnį maistą negu sa
vo vyrui ir jis už tą taip užpy
kęs, kad vieną rytą ją sumušęs 
ir pabėgęs j Indiana. Jo sąžinė 
jį kankinusi taip, kad jis nega
lėjęs dirbti ir gyvenos iš plėsi- 
• i. Nebegalėdamas daugiau 
kęsti sąžinės graužimo jis pa
sidavė policijai. Bet tyrinėjimai 
parodė, kad ta “užmuštoji” mo
teris tebėra gyva. Tečiaus su
žinojusi apie Rebilas atsiradi
mą ji išėmė varantą, kaltinda
ma j j už sumušimą ir apiplėši
mą, nes jis bėgdamas pavogęs 
kiek jos pinigų ir daiktų.

Be to jis prisipažino, kad tu
ri moterį, kurią jis xedė kaipo 
John Janowski ir su kuria su
gyveno tris vaikus. Jis pameti 
ją Grand Rapids, Mich., 17 me
tu atgal ir kaipo John Koinak 
pabėgo su kita motere į Pas- 
saic. N. J. Pagyvenęs trejetą 
metų ir ją pametė. Pastaruoju 
laiku kaipo John Kroli dirbęs 
\Vcstem Electric Co.

Moteris nusinuodijo
Elmer \Veissenbom gyveno 

antrame augšte namų prie 1444 
\Vilson Ave. Jo pati, Winnifred, 
nuo kurios jis yra atsiskiręs, 
gyveno pirmame augšte. Juos 
perskiręs Įnik jų geriausias 
draugas VVilliam F. Kroli, 6511 ' 
N. Francisco Ave.

Vakar Winnifred j.Lsišaukė 
savo vyrą telefonu, kad jis tuo
jaus ateitų pas ją. Jis atėjo, 
bet kokiu tikslu ji jį šaukė jis 
taip ir nesužinojo, nes tuoj atė
jo ir jos meilužis Kroli. Ji tada 
ibėgo į kitą kambarį ir išgėrė 
nuodų -- karbolinės rukšties. 
Ją nuvežta ligoninėn, bet ji 
kiatisia mirs.

vei-

Smulkios Žinios
Augščiausias valstijos teismas 

patvirtino parkų tary’bos nuta
rimą, kuri paskui parėmė bal
suotojai, išleisti $5,009,099 
hunų atsteigimui ir pertaisymui 
Fine Arts trioliėsio

kaltino už paėmimą ne jai pri- įjnitą ir išsiunčiame 
klausančio dešimtuko ir kivir- dirbti dėl kitų.
čiuose įkando savo dukterei į džUiie" "pinigus'.

Motina dar nėra areš-įtie pinigai uždirbtų jums jei pade- 
' tumėt juos į banką ar spulką ?

Naujienų.
$6.00 gryno pelno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita k

rankų.
tuntą, bet visas dalykas paves
tas policijai.

JUO DAUGIAU CHORŲ, TUO 
LINKSMIAU

Atsiminkite lai, kada jus pralei- 
Atsimiūkite, kiek

Spulka. uždirba po 
ant kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes oarduodame visiems olselio 
kainomis ,

Lerinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshfield

PARDUODU Hotelį labai pigiai; 
ateik tuojaus. 206 E. 23rd Street.

AUTOMOBILIAI
DIDŽLM’SI VARTOTŲ KARŲ 

BARGENAI CH1CAGOJ

PEČIUS, gasinis, Garland, di
delis. Parduosiu beveik už pus
dykį. Kaina 815. Atsišauki!: 

2891 Milvvaukee Avė. 
Tel. Spanlding 6773

SOUTH SIDE 
BIZNIO PRAPERTfi

3 augštų, akmeniniu frontu krautuvė 
ir flatai, moderniškas frontas, 1545 
W. 63 St., netoli Ashland Avė. Kaina 
$60,000, išmokėjimais. Pirkėjai gali 
naudotis tuojau krautuvėmis. Savi
ninkas Tel. Prospeet 0986.

BRIGHTON PA R K

su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

North Side. — A. L. T. Sandara 
123-čia kuopa laikys mėnesinį susirin- 

JlIO daugiau kimą soptintadieny, vasario 21 dieną,Bancovičius.
choristų, tuo linksmiau va|.

bus ristis. O kai ciel dzu- 
dušios, tai jinai gan tvir-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSTNG * COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

TU. res. Yds 3408-Blvd. 76«7 offlce

po pietų, Liuosybės Salėje. 
Visi nariai ateikite, nes yra daug 
reikalų. •

Tegul Sarpaliai sukviečia 
sus C.hicagos chorus, sako “< 
kas” 
bus 
man 
kelio
tai dar laikosi ir visi Chicagos 
chorai jos neišllaidvs. TcguU ■ 
Saipalius pasirūpina savo du- d. 
šele. Vasario 23 d. jis pamatys, 
kad su dzuku neužsimoka Lai
kas krėsti.

BancevIčiaus-Sc/paliaus ris- 
tynės įvyks Apveizdos Dievo 
parapijos svetainėj. Seinke Iban 
dys Geštautą paguldyti 
valandos du kartu. Be 
kumštynes.

ZANAVIčllJS RISIS 
POŽĖLA

Kuopos rašt.

j Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirin
kimas Jvyks sekmadienį, vasario 21

Meldnžio svetainėje, 22-12 W. 23r<l 
PI. lygiai 1 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba x

l pusę 
o, bus

Cicero. — 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių didelis 
apvaikščioįmias įvyks penktadieny, 
vas. 19 d., 7:30 v. v., I.iet. Ipuosy- 
bės svetainėj, Cicero. Kalbės Lie
tuvos konsulas P. Žndeikis, S. Ro
dis ir kili. Bus turtingas muzika- 
lis programas, kurį išpildys geras 
ir didelis Jaunuo.'ių Orkestras iš 
Chicago. Visi (acero ir apielinkės 
I (‘tuviai kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. Įžangų dykai.

Vilniaus Vadavimo Komitetas.

North Side. — 8 metų Liotuvoa Ne
priklausomybes sukaktuvių iškilmin- 

išvažiaves, ir todėl R«s apvaikščiojimas bus ateinantį 
■sekmadienį, vasario 21 d., 1:30 vai. 
Į po piet, Humboldt Maccabee Temple 

, 1621 N. California Avė., prie 
• i North Avė. Kalbės Lietuvos konsu- 
■'n‘.las P. žadeikis ii- kiti žymus kalbė
lį tojai. Bus didelis muzikalia progra- 

Po- mas, kurį išpildys Pirmyn Mišrus 
> Choras, Bijūnėlio choras ir daug ki- 
[tų artistų. Visi North Sidės ir apie- 
linkės lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiose didelėse iškilmėse. Įžanga <ly- 
ktfi.

— North Sidės Draugijų Sąryšis

čia dedasi.
aš sutinku bile svet., 

sako Zanavičius.1 -i 
susikirtimą

Zanavičius sako 
Chicagos 
m žinojęs kas 

“Su Požėla 
dieną ristis”. 
“Aš laimėjau
‘Toots’ Mondt, tai ką man 
žėla reiškia”.

O tai reiškia, kad rožėla 
užilgo risis su Zanavičium.

ne-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Ar nori būti nariu Chicagtt 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašeipos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų ('hien- 
goję. I šilą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
lurtas siekiu $11,000. Draugijoje

lyra 3 pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10. $16 savaitėje. Sergantiems na- 

! rinms paŠelpa išmokama gyvenan- 
į 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 priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra Čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau-

Jackson 
kuriame 

pirmiau buvo m užėjus, yra už
silikęs nuo laikytosios Chicago- 
jc pasaulinės parodos. Jis bus 
paverstas didele sale konvenci
joms. Muzėjų iškrausčius na
mus tapo apleistas, bet dabar 
parkų taryba galės pradėti at- 
steigimo darbą.

Augščiausias teismas atmetė 
apeliaciją Raymond Costello, 
kuris yra nuteistas pakorimui 
už išgėdinima ir pasmaugimą 
17 m. Madeline VVhite, kurios 
lavoną pereitą vasarą rado po 
porcinis prie 5931 S. La Salio 
St. Diena Costello/ pakorimui 
paskiita balandžio 16 d.

Chieaao Lithuanian Korporacijos extra 
rektorių ir Atstovų 
19-tą, 1926.

Auditorium 
likimas Di- 

itsibus Vasario 
Visi pribukite laiku.

J. I*. Ewald, Sckr.

Paskaita.
tinavičiaus
bus ateinantį sekmadienį, vasario 21 
<1., 10:30 vai. ryte. 'Verną: “Evoliuci
jos įrodymai ir faktoriai”. Visi kvie
čiami atsilankyti.

— Visuomenės Darbo S-ga

— Antra inž. K. Augus- 
paskaita apie evoliuciją

L. S. S. 81 kuopos nepaprastas su
sirinkimas jvyks ateinanti šeštadienį, 
vasario 20 d., lai 8 vai. vakaro, Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Vi
si nariai prašomi laiku atvykti. Yra 
svarbių reikalų.

— Kuopos Raštininkas.

ASMENŲ mojimai
J1EŠKAU ponios Papievienės, gir

dėjau, kad apsivedė su kitu vyru. Gy
veno pirmiaus ant 18-tos gatves. Tu
riu svarbų reikalą, prašau jos pa-

gystėms ir pašelpiniams kliubams > Čios arba kas apie ją žino pranešti, 
yra proga prisidėti prie Chicagos Busiu dėkingas.
•. • .... ° IX______ _______________________I.UnleUil1739 So. Halsted St.

Chicago, III. Box 668
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos — 
pirmininko — Julius Mickevičius,) 
3210 S. Halsted St.. l’el Boulevard 
9663. 1
1eririnCOn.7,:iin'iŠii D"b“r «luip6,loje. (Me-
galite paduoti prasimą prie I----
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išoildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių T . \ 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
a rba

Aušros Knygynas. 3210 S. Halsted 
Street.

Liet. Teatr. Dr-s^ės $v. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, vasario 20 dieną, šių metų, 7:30 
vai. vak., Parapijine svet., 32nd Pi. 
ir Auburn Avė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes randosi svar
bių reikalų aptarti.

P. K. Nut. Rašt.

Aš Jieva Kirvaitienė iš Didžiosios 
Lietuvos 2-ių Kumečių kaimo, Lan- 

Jkeliškių valsčiaus, Vilkaviškio apskri- 
’ ties. Dabar gyvenu Klaipėdoje (Me- 

bik* nie^ Laukininkų g-vė No. 9-10. Pa- 
jieikau Suvienytose Valstijose Ame
rikoje, savo giminių brolio Jono Bro
ko, paeinančio iš Didžiosios Lietuvos 
2-rų Kumečių kaimo,, Lankeliškių 

Įsiojiiuiii valsčiaus, Vilkaviškio apskrities, o 
Draugiją_ taipgi pajieškau savo dvi seseris Ago

tą Brckaitę, po vyru pavardės Matu
laitienė ir Veronika Brokaitę, po vy
ru Milauckienė. Abi paeina iš Didžio
sios Lietuvos 2-rų Kumečių kaimo, 
Lankeliškių valsčiaus, Vilkaviškio ap
skrities. Dabar gyvenanti Amerkon, 
nuolankiai prašau jeigu kas žinote 
apie juos skubiai prašau pranešti.

JIEVA KIRVAITIENĖ 
Klaipėda (Memel) 

Laukininkų g-vė No. 9-10

Lietuviškos Tautiškos Draugystės 
“Vienybės” mėnesinis susirinkimas 
jvyks vhsario 20 d., M. Meldažio sve
tainėj. 2244 W. 23rd PI., 7:00 valan
dą vakare. Kviečiame draugus skait
lingai atsilankyti ir atsivesti nauji} 
narių.

J. VVidislauskas, Nut. Rašt.

Akxander Martin, 5547 Biack- 
stone Avė., kriminalistas, pabė
gęs iš Jackson, Mich., kalėji
mo, tapo nuteistas vieniems 
metams kalėjimo ir užsimokėti 
$3(M) pabaudos už nešiojimąsi!
levo VU lo. . j Teatrų jr Ra|iy rengia Pirmyn Miš

rus Choras, nedėlioi, vasario 21 dieną, 
Liuosybts svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:00 vai. vakare, Ger
biamą publiką kviečiame širdingai at
silankyti, nes pamatysite, kuo dar li
gi Ąiol nematėt.

Victor Baffa. kensingtonie- 
tis, kuris kiek laiko atgal už
mušė Kensingtone jauną Chi
cagos universiteto studentą 
John H. Klasinn, tapo išteisin
tas. Klasini) buk užkalbinęs dvi 
merginas, seseris Parisi, Ken- 
singtono italų bankieriaus duk
teris, kurios kalbėjosi su Baffa. 
Klasinn po to nuėjo, bet P>affa

Komitetas

/Moksleivių Domei. — L. M. S. A. 
visa Centro Valdyba ir Apšvietos Ko
misija, laikys posėdį šeštadieny, va
sario 20 d., 7:00 vai. vak. pas K. J. 
.Semaška, 1834 Wabansia Avė. Virš- 
minėti Valdybos nariai bukite laiku.

Centralis Sekr.

JIESKO PARTNERIU
PAJIEŠKAU partnerio |_ didelę 

fornišių krautuvę. Turi turėti pini
gų arba kokią savąsti. Gera biznis, 
gerai išdirpta ir randasi. labai geroj 
vietoj.
AtsiŠaukit į

Naujiesas, 
Box 675

■———y__ LE.2 L..g. Jgl'J----------- --

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA kepykla — su 

visais įrengimais. 8651 Baltimore A v., 
So. Chicago, III.
“i--------------------- -----

PASIRENKAVOJA 5 kamba
rini. Rendos $21 mėnesiui ir 
3 kambariai, $1 I.Elektra, ga- 
zas, maudynes. Kambariai švie
sus. J. M., 3119 So. Morgan 
Street.

Tel. Lafayetta 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

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

— „i.................—..................................  ✓

Studcbaker Big 6 Chib Coupe 
Sludcbakcr Light 6 Coupe .. 
Dodge Tour. Cal. Top.............
Cbevrolct sedan, kaip naujas 
Cadillac 61 sport sedan . . > 
StU(l. I pass. coupe, 1921 .. 
\Villys—Knight sedan, ..........
Ilup' d( luxe sedan .................
Buick 6 cyl. 5 pass. sedan ’23 
Essex coach, 1925 ..................
Velie sedan, kaip naujas .... 
Star sedan, 1925 ......................
(iievrolct touring, 1925 .... 
Sludcbakcr Big Ii, 7 pass sėd. 
\Villys—Knight rdslr. žieminis 
Studcbaker spec. rdstr. ’21 
Durant sedan, 1921, ...............
Case touring, bargenas ..........
Maxwell touring ....................
Sludebaker lighl 0 sedan 
Star coupe .................................
Roamcr, žieminis ..................
Cole Luiiing, 1921 ..................
Buick 6 cyl. tour. kaip naujas 
Chervolet coupe, kaip naujas 
NViilys-KniglH tour., važinėtas 

7000 mylių ..................
Ilup touring, kaip naujas .. 
Ilaynes I pas’s. coupe ..............

išmokėjimais

ATDARA VAKARAIS

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Seleinonavičjus 
504 W. 33rd St. ?rie Normai Avo

Tol. Yards 72t?2
BRIDGEPORT PAINTING 

& HpW. CO.
Malevojam ir įpopieruojam. Už- 

laikotn rnalevą. popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So* Halsted St.
J. S. RAMĄNČIONIS, Prez.

• - . 1 
______________________;____________________________

REIKIA DARBININKŲ
MOJERŲ

REIKALINGA MERGINA prie 
mų darbo. Gera alga, valgis ir 
ras kambarys. Maža šeimyna.

AtsiŠaukit tuojaus:
A. BUCIIAS 

216 NVoodside Road, Riversįde, 
Phone Riverside 1951-.I

na
ge

III.

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
spėka varomų siuvamų mašinų. Nuo
lat darbas. Kling Bros. & Co., 2226 
Wabansia Avenue.

REIKALINGA moteriškė prie vy
riškų drapanų, kuri moka skylutes iš
siuvinėti ir finišiuoti. J. Sholis, 3139 
So. Halsted St., 2-ros lubos.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA inteligentiško jauno vy
ro, 22—35 melų, dalies laikui arba 
vakarais. Pageidaujama kuris kal
bi lietuviškai ir angliškai. Atsišau
kite vakarais nub 6;30 iki 8.

F. .1. JANDA
706 W. Rooscvelt Rd.

Ruoni 3083rd f)

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas arba kuris mano 
stoti Į uniją. Kuris myli daugiau gert 
negu dirbt, tas tegul neatsišaukia. 
Geras užmokestis, darbas ant visa
dos.

Šaukite
Tel. Hyde Paik 7784

$985 
$250 
$315 
83 15 

$1350 
$895 
8785 
$885 
$545 
$525 
$395 
$475 
8385 
$900 
8495 
$745 
$ 185 
$295 
$195 
8685 
$175 
$295 
$315 
$315 
$345

$125
$575
$195

IR

9TUDEBAKER
SALES CO?

OF CHICAGO 
2030 S. Michigan Avė

CHRYSLER coupe, 1925, specia

MOTELIAI—ROOMING HOUSES
AŠ turiu keletą hotelių ir rooin- 

ing houses dėl pardavimo, visokio 
didumo, geriausiose vietose, 
bargenas, cash arba išmokėjimais.

Mr. Dyer, 
1466 E. 67th St. 

Tel. Midvvay 6388

tikras

ROOMING HOUSE
12 KAMBARIU, netoli Garlįtld 

Parko, įplaukų 250, geras 
81000 įmokėti, išmokėjimais, 
jei pirk si te tuojaus.

MR. DYER, 
1466 E. 671h St.

Tel. Midway 6387

ly sas, 
Pigiai

2 aukščio medinis namas, 4 ruimų, 
gasas, toiletai ir drapanų porčius, ar
ti mokyklos. Kaina $5,600.99.

2 aukščio mūrinis namas 6 ir 6 
ruimai, lotas 35x125, su sun parlor, 
aržuoliniai trimingai, pleisterio2tas 
beismentas, abu aukštai karštu van
deniu šildoma. Reikia pinigų, nupirk
si! pigiai, arba mainysiu ant mažės- I 
nio namo. Matykite savininką visa
dos.

2703 W. 47th Street

PARDAVIMUI
Rooming Ilouse, 11 kambarių, vi

si išrendiioti, gražiai furni.šioti, ren- 
(los $65, lysas, įplaukų $200 į mė
nesį. Pigiai jei parduosime greit.

Mrs, E. Danner, 
4300 Park Avenue 
Tel. Austin 31'35

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704 .

PARDAVIMUI restorantas su na
mu, geroje vietoje, priežastis, važiuo
ju Europon. 2138 So. Halsted SI. ar
ba 1826 So, Halsted St.

GERA proga ir su mažu kapitalu. 
Parduosiu arba mainysiu ant biz
nio kampini vieno pagyvenimo me
dinį natną. štoras ir keturi ruimai. 
Garažas dėl dviejų automobilių. Ant 
djdeiės gatvės, prie karų. Agentų 
nereikia.

5759 S. Robey St.
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda labai geras pelningas 
biznis — keptuvė, išdirbtas per ilgus 
metus, su dideliu buriu kostumeriu.

1739 So. Halsted St. 
Bos 677

PARSIDUODA grosemė ir kend- 
žių štoras, 4 luimai užpakaly. Turiu 
2 bizniu; priverstas parduoti vieną.

liai šiandien už $1,495. Išmokėjimais, j 5702 So. Racine Avė. Tel. Yards 6233
2457 So. Michigan Avenue.

PAS mus dabar yra greitai par
duodama geriausia farma, 61 akeris 
žemės, žemė visa lygi, geriausi bu- 
dinkai, didelis sodnas. 2 akrai vynuo
gių. Farma verta $8,000, dabar ją 
galite nupirkti už $4,400, geresnio 
bargeno negalima rasti. Iki 15 kovo 
turi būt parduota. Kas pirmas atva
žiuos, tas laimės.

JOE KALMER 
Kendall, Mich.

JORDAN TOURING KARAS. Tas 
karas vėliausio modelio, ką tiktai 
yra pertaisytas ir perdekoruotas, 
pilnai ą prirengtas, šis karas labai 
gerai išrodo ir turi musų garanti
ją. Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 
išmokėjimais j vienus metus. Pa- 
simatykit su Mr. Henry Tauber, 
SLOMAN AUTO SALES, Authorized 
J<>r<lnn Dcalers, .3252 Milwatikee 
Avė. Pensacola 1320.

MAXWĖlL, 1924, specialė kaina 
už $465. Išmokėjimais. 2457 So. Mi
chigan Avonue.

1923 DODGE SEDAN

Labai gerame padėjime, $550, cash 
$250, kitus išmokėjimais j 1 metus, 
puikus bargenas.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.
Telephone Vnn Buren 0688

PEERLESS touring, 1923, nenu
leidžiamas viršus, tiktai $785. Išmo
to jimais. 2457 So. Michigan Ave.

FORDAI

Sedanai, coupe, touring ir road- 
steriai nuo $100 iki $350. Nepraleis- 
<ite 
rite

šios puikios progos jei jus žiu- 
ir jieškote Fordo karo.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

JEWETT touring, 1924, specialė 
caina už $475. Išmokėjimais. 2457 
So. Michigan Avenue.

DODGE COUPE.
1922, $250 cash.

JAMES BATES 
428 So. Sacramento Blvd.

------------------------ --------------- ---------
LEXINGTON touring, 1922, spe

cialiai šiandien už $235. Išmokėji
mais. 2457 So. Michigan Avenue.

HUDSON coach, 1924, tikras bar
genas už $725. Išmokėjimais. 2457 
So. Michigan Avenue.

MAXWELL truck sedan, 1925, skū
ra išmuštas, balloon tajerai, labai ge
ras pirkinys už $685. Išmokėjimais. 
2457 So. Michigan Avenue.

RAKANDAI
BARGENAI

• Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu, pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

NAUJA No. 1 proga dėl ambitingų 
vyrų, 1926 metais pinigų uždirbimo 
metai. Mes mokėsime algą, bonus 
ir komišiną. (Jūsų proga uždirbti 
daugiau pinigų yra čia pat. Paty
rimo nereikia jei jus esate ainbithv 
gas. Mes išmokinkime jumis vienos 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausių ko- 
peraciją* paremtą daugelio metų pa- 
Įyrimu. (Musų vyrai uždirba daug gerų vartotu rakandų, valgomo kam- 
pinigų dabar). Už $1,200,000.00 yrai|)uri0 setų, dreserių, išmuštų supamų 
parduota, savasčių į 20 dienų, tas|ket|žių> |ovų> 8pringsų, matrasų, ]a- 
Įiui'Gi.O, iiiiii iiiuSij SiiVi.SyS piii’-. ‘ 
duodamos greit. Atsilankykite ir L., j 
gaukite dalį pelno tų didelių uždai'.; vveber'broŠ" 
hų Mes gahrne padary i dėl jūsų st G713 So Ashland Ave. 
192b metus labiausiai pelningus, jei f 
jus tiktai tiksite į musų organiza
cija. Visi pasekmingi salesmenai' 
uždirba pinigus pei visą metą. Visi 
musų manageriai yra parinkti iš 
selesmanų. Jus pas mus galite pa
daryti didelį progresą greičiau mė
gti kur kitur. Ateikite ir pari na- 
tykite su manim neti ukd> (Li;ni sa 
v<i laiko nei man ». nes mano lai
kas yra brangus. Mos iš pat pra-i 
(IžiŲ mokėsimo jums algą. Į

Atsišaukite nuo 1:30 iki 5 tiktai, 
pėtnvčiomis ir utarninkais.

WALTFR A. WOLDON I 
Boom 429 

160 N. La Šalie St.

GERI rakandai. Mes turime daug

parodo, kad musų savasys yra par-)bai pigiomis kainomis. Pasimatykit 
duodamos greit. Atsilankykite ir(su mutnis pirmiau negu pirksite.

. 5916-18 So. State

PARDAVIMUI
■m

Už $125 nupirksite mano grojik- 
lj pianą su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
$10 kožną mėnesj. John Dobos.

2332 W. Madison Street 
1 fl.

PARDAVIMUI aptieka, geroje vie
toje, senai įsteigta, geras lysas. Del 
informacijų telefonuokit Prospeet 
3757. ,. .

PARSIDUODA minkštų gėrynių 
štoras, taipgi tabokos ir cigarų. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. 2491 
Archer Avenue.

PARDAVIMUI mažas štorukas ci
garų, cigaretų, ice cream, minkštų gė
rimų ir visokių smulkmenų, arti mo
kyklos ir dideles dirbtuvės. Biznio 
daroma j dieną $25.00. Priežastis par
davimo apleidžiu miestą.

2341 So. Hoyne Avenue 
Tel. Canal 1227

SU 1000 DOLERIŲ
Nupliksite namą, dviejų flatų, po 

i elektra, vanos ir6 kambarius; yra 
sinkutės dėl prausimos.

Taipgi priimsiu nedidelį biznį ant 
mainų, kuriame aš viena galėčiau ap
sidirbti.

Kreipkitės prie
MRS. H. KAIRIENĖ
3313 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4383

GERAS bargenas. Parsiduoda me
dinis namas 4 pagyvenimų, 2-4, 2-3 
kambarių. Garažas vienam karui, 
elektra, gasas ir maudynės, ant ce-GARAŽAS. Parsiduoda biznis ge

roj vietoj arba mainysiu ant n^žo; mento pamato. Viskas gerame stovy- 
•(•'"'metu’" vrl Ca line on "eiia SMi • mSne"'’ kai"a
kas. ca.sh iegisted-s verias $275,
baltery <lurg<T ir.t. (Savininkas gyvena: 1332 So. Homan

 ’ ■ Ave. į beizmentą. Chas. Dvaronis.
PARDAVIMUI barbernė, 2 balti 

krėslai, marmurinis baltas veidro
dis. Bargenas, nes važiuoju Lietu-į akeriu Chicagoje, tarpe Cro\\- 
von. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 676.

NOR1U pirkti žemės nuo 1—5

PARDAVIMUI delikatessen, gro- 
serne, saldainių, notion, tabako, ne
toli mokyklos, gerai įrengta, geroje 
vietoje, lysas, gyvenimui kambariai. 
Atsišaukite subatoje ir nedėlioję.

Kreipkitės
937 W. 59th Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Gera biznio vieta. Ruimai gyve
nimui. 2500 W. 69th St.

NAMAL-2EME
PARSIDUODA arba išsimaino 2-jų 

augštų namas su bučerne ir groser- 
ne geroj apielinkej. 5306 So. Union 
AVenue.

BARGENAI

Visai nauji bungalows, modernišk', 
$300 cash, kitus pigiau negu rendą, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė. 
Pal išadę 8059

BARGENAS
Savininkas apleidžia miestą, 7 kam

barių medinė rezidencija, cementinis 
skiepas, furnace šiluma, elektra, 
įima padaryti į 2 flatus. 2 karų 
ražas.

Ga- 
ga-

2026 W. 68th Place 
■ Republic 1822

S. E. Kampas 63rd. PI. ir Homan 
Avė. Pardavimui 6 flatų mūrinis na
mas, 2-5 ir 4-4 kambarius, taipgi 6 
kambarių medinė rezidencija ant tos 
pačios žemės. Visuomet išrenduota, 
netoli 63rd St. ir Kedzie Avė., ven
dų $450 j mėnesj, kajna $38,000. Pa
imsiu išmokėtą namuką kaipo dalį 
jmokėjimo.

Matvkit bavininką.
3859 W. 63rd Place 
Tel. Republic 1642

KAS TURIT BIZNIAVĄ BRAN
GŲ LOTĄ AR NAMĄ?

Kurį sutiktumėte mainyti tr.t 44 
flatų namo Hyde Parke. Rendos ne- 

, Lotas gali 
augš-

ša per metus $44,500.00. 
būt siekiantis $100,000 arba 
čiau.

Kreipkitės prie
A. P. KAIRYS 

3313 So. Halsted SI. 
Tel. Boulevard 4383

ford ir \Vestcrn Avė. į pietus.
Atsišaukite

5709 S. Carpenter St.
Tel. Engleyvood 8137

............. . 

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORG1CIAI

Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION

LafayetU 6738

Kenosha, Wisconsin
Automobilių Paskolos

Ir jeigu nori ant namo, ant antrų 
ir trečių morgičių. Mes

Martin’s Realty Co.
321 Milwtukee Avenue 

Kenosha, Wis.
; Skolinam ir turim kiek nori pini- 
I gų. Nereikia parunčninkų.

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 pasiūlymas nebus aU 
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, UI. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ. Manager

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų iimokinirnaa prirengs 
iums darbą arba patys galisite eiti 
į biznį. Atailaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madisen St., Chicago, III.
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