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Rusija su Lenkija 
deras dėl pakto

Austrijos prezid. smerkia 
Versalės sutartį

' 1.........- ' ~~ ■ —

Italijoj smarkus žemės drebė
jimas; daug namų gadinta

Rusija su Lenkija derasi 
dėl sutarties

Abidvi valstybės nori susitarti 
neiti karan prieš viena antrą 
ir nepadėti priešui

BERL1NAS, sausio 8. - Iš 
Varšuvos praneša, kad Lenki
jos valdžia ir sovietų valdžia 
dabar * pradėjusios pertraktaci- 
jas dėl padarymo sutarties, pa
našios į tą, kuri buvo nesenai 
padaryta tarp sovietų Kusi jos 
ir Turkijos. Tai yra sutartis, 
kuria abidvi valstybės pasiža
da per tam tikrą metų eilę 
viena prieš antrą nekariauti ir 
neiti i jokias su kitomis valsty
bėmis sutartis, kurių tikslas 
butų kenkti vienai ar antrai 
susitarusiųjų.

Jei tie pranešimai butų tei
singi, tai reikšti^ kad Lenkija 
atsuko nugarą Franci j ai ir de
dasi su Rusija, kuri yra prie
šingai nusistačius Lokarno pa
ktui.

Daug įžymių lenkų, kurie vi
są laiką buvo labai nepalankus 
bolševikams, dabar jau drau- 
gingiau nusistatę sovietų Vai
ri žin i.

Politiniuose Vokiečiu rate

liuose kalbama, kad tokia su
tartis tarp Rusijos ir Lenkijos 
butų labai naudinga lenkams, 
nes tai padėtų jiems išvystyti 
savo pramonę ir prekybą.

Maskva išgirs apie 
Tennessee evoliu

cijos bylą
MASKVA, sausio 8. — Mas

kvon atvyko iš Jungtinių Vals
tijų Ix?land Stanford universi
teto profesorius Henry Lantz 
kinis čia kalbės apie įvykusią 
Daytone, Tennessee, bylą dėl 
evoliucijos mokslo. Ta byla 
rusai buvo labai susidomėję. 
Prelekcijos bus didžiausioj 
Maskvos auditorijoj.

AR NORI KA 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
si l greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
Į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
tingus per paskelbimus Naujie
nose.

Versalės sutartis sujau
kus valstybių sienas

Austrijos prezidentas sako, 
kad VVilsonas nežinojęs Eu
ropos geo—ir etnografijos

VIENNA, Austrija, sausio 8. 
Austrijos respublikos preziden-
tas, Dr. Michael llainisch, pa
sikalbėjime su užsienių spau
dos atstovais pareiškė, kad 
Versalės sutartimi padaryta 
daug maišaties Europoj. Dau
gybė kitos tautos gyventojų 
buvę įsprausta į svetimos vals
tybės ribas, ir ten tarp vienų ir 
antrų einanti nuolatinė kova.

Savo žodžiams paremti prezi
dentas parodė žemlapy į nau
jas valstybių sienas. “Štai, pa
sižiūrėkite,” sakė jis: “milionai 
vokiečių priskirta Cechoslovaki- 
jai, o ve vėl milionai vengrų j- 
brukta į Rumunijos sienas, 
žvilgterėkite į Lenkiją. Ji ga
lės išsilaikyti tik tol kol Rusi
ja atgaus savo jėgas. Kai Ru
sija atsigaus, ji užplos Lenkiją 
ir ją nušluos.”

“Čia mes matome nevykusį 
prezidento VVilsono paskelbto 
tautu apsisprendimo principo 
pritaikymu,” tęsė toliau prezi- 

dentas llainisch. ‘Tonas wilsc- 
nas buvo ]X?r silpnas ir nesuge
bėjo priversti kad jo principas 
butų teisingai vykdomas, o rei
kia pasakyti ir tai, kad jis 
(VVilsonas) nepakankamai ge
rai žinojo centralinės ir rytinės 
Europos georgrafija ir etnogra
fiją.”

Dr. llainisch įsitikinęs, kad 
dabartinės sienos ilgai negalė
siančios išsilaikyti.

Kinti prezidentas ruošiasi 
pasitraukti

PEKINAS, sausio 8. Pe
kino valdžios prezidentas, Tuan 
Či-Džuį, žada pasitraukti sau
sio 15 dieną.

Užgynė vodevilius 
bažnyčioje

ERfE, Pa., sausio 8. Vo
devilio aktų Pirmoj baptistų 
bažnyčioj čia daugiau nebe
bus. Po pirmo bandymo pra
eitą sekmadienį, bažnyčios ta
ryba nutarė, kad, šiaip ar taip, 
vodevilis ir pamaldos bažnyčioj 
nesuderinami dalykai, ir kuni
gui llorsmanui užgynė daugiau 
tos pramogos maldininkams ne
beduoti.

Ispanijos karalius žadąs 
atvykti Amerikon

NEW YORKAS, sausio 8.— 
Grįžęs iš Ispanijos buvęs amba
sadorius Moore sako, kad Ispa
nijos karalius Alfonsas ir kara
liene žadą ateinančiais metais 
padaryti vizitą Jungtinėms 
Valstijoms.

Smarkus žemės drebė
jimas Italijoje

Tuskanijoj keli šimtai namų 
sužalota; žmonių taipjau ke
lios dešimtys sužeista.

SIENA, Italija, sausio 8. — 
šiandie čia ir apygardoj įvyko 
smarkus žemės drebėjimas, tę- 
sęsis vos apie dvyliką sekundų, 
bet padaręs nemaža žalos. Keli 
šimtai namų buvo gadinta ir 
keliolika žmonių sužeista. Išsi
gandę gyventojai bėgo iš namų 
laukan.

žemės drebėjimo paliesta be
veik visa Tuskapija., ypatingai 
sritys apie Monte Amiata.

Daugiausiai nukentėjo mies
tai Abbadia ir San Salvatore,— 
centras gyvsidabrio kasyklų 
srities, — kame trys žmonės 
buvo pavojingai sužeisti ir be
veik visi namai gadinti.

Nukentėjo taipjau mieste
liai Pian Castagnalo, Radicofa- 
ni, Castel Del Piano ir Arcido- 
sso.

Pradės iš naujo kampan!- 
' ją p ries evoliuciją

Fundamentalistai stengsis, kad 
įstatymais butų užginta evo
liucijos mokymas Amerikoj.

I ^LEX1NGTON, Ky., sausio 8. 
|— Wilmore, Ky., suvažiavę
Amerikos fundamentalistai įs
teigė organizaciją, kurios užda
vinys bus pradėti iš naujo kam
paniją u?
jo-tf legisdaturos n ra •.•estų įs'a- 
tymus, kuriais butų užginta 
dėstimas evoliucijos mokslo, vi
sose mokyklose ir kolegijos?. 
Tos organizacijos pirmininku 
išrinkta Ashbury kolegijos pre
zidentas, kunigas Morrison, o
vicepirmininku paskilbęs
“evangelistas” John,
son, kuris bus taipjau ir vy

riausias propagandininkas.

Lady įMosely atvyksta 
į Ameriką

LONDONAS, sausio 8. — 
Garlaiviu išplaukė į Ameriką 
darbo partijos atstovas parla
mente, Oswald Mosley,. su savo 
žmona, Cynthia. Jie bus New- 
Yorke ateinantį antradienį. A- 
budu nori aplankyti svarbes
nius pramonės centrus Jungti
nėse Valstijose. Bus ir Chica- 
goj.

Atstovo Mosley žmona Lady 
Cynthia, yra mirusio lordc^ 
Curzono duktė. Nors kilus iš 
aukštos Anglijos aristokratų 
šeimynos, ji patapo socialiste 
ir ištekėjo už paprasto, be jo
kių titulų, l>et apšviesto vyro.

Brazilijos ambasado
rius vos ištruko japo- 

niečių nesumuštas
TOKIO, Japonija, sausio 8.— 

B raz ii i j os a m basador ius 
vos suskubo pasprukti nuo įnir- 
tusios japoniečių minios už tai, 
kam jis su savo žmona bandė 
pereiti skersai gatvę ties regen
to rūmais tuo tarpu, kai kara- 
liunas Hirohito grįžo iš kariuo
menės parado.

Laivas paskendo; 9 
žmones išgelbėti

♦

HAVANA, Kuba, sausio 8.— 
Atplaukęs čia garlaivis Rio
Bravo atgabeno devynis juri
ninkus, kapitoną Raudale ir aš
tuonis įgulos žmones, išgelbė
tus nuo skęstančio škunerio 
Maid of England iš Nova Sco- 
tia. ’

[Pacific and Atlantic Photo]
Smith Stimmer iš Fargo, N. 

D., buvo prezidento Lincolno 
sargininkas laike civilinio karo. 
Stimmei dabar turi .83 metus.

Dideli palviniai Meksikoj
Tūkstančiai žmonių priversti 

bėgti iš namų į aukštesnes 
vietas.

NOGALES, Ariz., sausio 8.
Telegramaj iš Tepico, Naya- 

rito sostinės, praneša, kad Na- 
yarito valstiją atlankė dideli 
potviniai. Tūkstančiai gyvento
jų buvę priversti apleisti savo 
namus ir bėgti į aukštesnes 
vietas.
Paryžius steigia barikadas nuo 

tvano apsiginti
PARYŽIUS, Franci ja, sausio 

8. — Seinos upės vandeniui Vis 
labiau kįlant, paryžiečiai labai 
susirūpinę. Apsaugoti miestą 
nuo tvano ]Kivo j i ogesnėse vie
tose upės , krantuose pradėta 
sit«l.vti cemento ir smilčių mai- 

' šų barikados. Nežiūrint to, kai 

kuriose vietose vanduo jau pra
simušė ir užliejo keletą pože
minio geležinkelio stočių.

Potviniai Olandijoj
AMSTERDAMAS, Olandija, 

sausio 8. — Over-Yselio pro
vincijoj, netoli Zaikino, pratru
ko Yselio upės tvanka. Išsiliejęs 
vanduo gresia pavojumi kele
tui kaimų.

Girių gaisrų nuostoliai

IKON MOUNTAIN, Mieli.,’ FLORENCE, Ariz., sausio
sausio 7. 'Girių gaisrai Michi- 8. — Vietos kalėjime šiandie

Į gano valstijoj 1925 metais pa- tapo pakartas William A. Law- 
i darė 62,000 dolerių nuostolių, rence, 27 metų, iš Muskegee, 

Išdegė H)0,(MM) akrų plotas; 3,- Okla. Mirties bausmei jis buvo 
000 žmonių dirbo gaisrus ge- pasmerktas už užmušimą vieno 
siūdami.

Motina nušovė sūnų

MIIAVAUKEE, Wis., sausio

skirti.

7. Cantola Sullivan, 15 metų 
moteriškė, liušovė savo šunų' 
Oliverą, 21 metų. Motinai su 
tėvu susibarus, o pagaliau su
si tąsius sūnūs bandė juos per-

Silva1

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

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; nedidelė temperatūros at
maina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 25° F.

Šiandie saulė teka 
žiasi 4:36 valandą.

vidutinis-
įi

7:18, lei-

[Pacific and Atlantic Photo]
Axel H. Oxholfn, direktorius 

komiteto, kuris prižiūrės, kad 
Amerikos miškai nebūtų berei- 
kalo aikvojami.

Sovietą diplomatai turi 
būt pasičiuinije

Maskva įsako savo atstovams 
užsieniuose dėvėti šilkines 
skrybėlės ir frakus

BERL1NAS, sausio 8. — So
vietų ambasadorius Berti ne ga
vo kopiją aplinkraščio, išleisto 
sovietų valdžios Maskvoj, ku
riuo įsakoma visiems sovietų 
diplomatiniams atstovams už
sieniuose kreipti daugiau dėmi 
šio į bendrą savo asmens išvaiz
dą, į savo rūbų gerumą ir 
švarumą, ir niekados nebūti ap
šepusiems. Diplomatiniams at
stovams įsakoma visados taiky
tis prie papročių tos šalies, ku
rioj jie yra, ir žiūrėti, kad va-
karais' visados dėvėtu fraka ir v *
Silkinę •slcrybfilę. 

----1 .

Susekė netikru Ispani-
jos banknotų dirbimą
VELENCIA, Ispanija, sausio 

8. — Čia ttrpo susektas dirbi
mas netikrų Ispanijos bankno
tų, po 100 ir 500 pesetų vtertės. 
Jos fabrikuotos naujausių Is
panijos Banko išleistų bankno
tų pavyzdžiu. Keletas asmenų 
tapo suimta.

„ MIRTIES BAUSMĖ 

i policininko.

Telefonų tarnautojai 
streikuoja .

HARRISBURG, 111., sausio 6. 
— Sustreikavo Illinois South
ern Telephone kompanijos tele
fono operuotojai. Harrisburg- 
as, Galatia, Raleigh, Currier 
Mills ir Slonefort liko be tele
fonų.

Kfturi vaikai žuvo 
namu gaisre J

LISTOVVE, Ont., sausio 6.— 
Miesto pakrašty šiandi^ sudegė 

1 vietos piliečio Williamo Sharpo, 
gyvenamieji namai. Liepsnose 
žuvo taipjau keturi jo vaikai, 
nuo 3 iki 15 metų amžiaus.

KEWANEE, III., sausio 8.- 
Nuėjęs į garažą savo automo
bilio pasitaisyti Edwin Nelson 
daugiau nebegrįžo. Jį rado ga
raže negyvą, nutroškusį nuo
dingais- garais.

Leningrado “Pravdos” re
daktoriai pašalinti

Tuo bildu buvo nubausti už iš- 
spaudinimp opozicijos kalbų 
partijos suvažiavime

BERLINAS, sausio 8.
Iš sovietijos gauta dabar dau
giau smulkmenų apie tą kovą, 
kuri ėjo tarp dviejų sriovių 
Rusijos komunistų partijos su
važiavime Maskvoj.

Pasirodo, kad Kalėdų dieną, 
kurią visoj Rusijoj neišėjo nė 
vienas laikraštis, Leningrado 
partijos vadai (mažumos) vis 
tik išleido Leningrado “Prav- 
dą”, ir tame leidiny išspaudi- 
no opozicijos kalbas partijos 
kongrese. Be to dar buvo aš
triai atakuojamas centralinis 
komitetas, kam Maskvos 
“Pravda” atsisakė išspaudiiUi 
mažumos ir josios vadų Zi- 
novjevo, Kamenevo, Leninienės 
ir kitų — kalbas ir pareiški
mus.

Į šitas atakas partijos suva
žiavimas Maskvoj davė Lenin
grado komunistams atsakymą, 
per jų vadų ghlvas, kaltinda
mas leningradiečių delegaciją 
dėl partijos skaldymo. Be to, 
centi aliniam komitetui buvo 
duota įsakymas tuojau pašalin
ti iš vietos Leningrado “Prav
dos” redaktorius, o jų vieton 
pastatyti kitus.

Po to Maskvos spauda ėmė 
aitriai atakuoti leningradiečius * 
ir griežtais žodžiais reikalauti, 
kad “Pravdos” Leningrade 
skyrius hutų visai panaikintas, 
nes, sako Maskvos laikraščiai, 
dviejų partijos centių negalį 
būt: vienas centras Maskvoj, 
antras — Leningrade, gręsią 
dideliu pavojum komunizmui.

Sprogimas karo laive; 
‘ penki sužeisti

SAN PEORO, C ai., sausio 8. 
— Laike šaudymo Į aeroplanus 
pratimų jurose, ties Catalina 
sala, karo laive Oklahoma įvy
ko bombos sprogimas, kurio 
penki jūreiviai buvo sužeisti. 
Tarp sužeistųjų yra vienas či- 
kagietis, Trani it.va. j t 
neteko 1-airės vi. -

Kaip žemė pabrango

DEERFIELD, III., sausio 7. 
Pilietis F. Clark 1873 metais 
buvo pirkęs 10 akrų žemės ties 
Half Day vieškeliu, už kurių 
jis tuomet mokėjo 600 dolerių. 
Dabar savininkas tą žemę par- 
d^avo Rogers Parko piliečiui, 
Hovelanduijiž 90,000 dolerių. IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliillllllllllh

Darbininkai buvo užgrobę 
kasyklas Meksikoj

Neramumų vieton pasiųsta ka
reivių būrys; keli sukilusių 
darbininkų vadai suimti

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 8. — Būrys nepatenkintų 
darbininkų, dirbančių vienos 
amerikiečių kompanijos kasyk
lose San Louis Potosi, šiandie 
buvo užgrobę kompanijos spro
gstamųjų medžiagų sandėlį ir 
kasyklų šaltus, pa reikšdami, 
kad nuo šio laiko kasyklas ope
ruosią jie patys.

Valstijos gubernatorius tuo
jau pasiuntė į neramumų vietą 
būtį kareivių, ir darbininkai bu
vo priversti nuo kasyklų pasi
traukti. Keletas riaušininkų 
vadų bu^p areštuota.

Nužudė pačią, tris vai
kus ir pats galą 

pasidarė
NEW YORKAS, sausio 8. — 

Šį rytą rado jų gyvenamuose 
namuose Thomasą Kingą, šofe
rį, jo žmoną ir trejetą jų vaikų, 
kurių vyriausias buvo 5 metu. 
Iš visa ko matyt, kad žmona ir 
vaikai buvo mušte užmušti, 
tuo tarpu Kingo gerklė buvo 
skustuvu perpjauta. Policija 
mano, kąd King nužudė savo 
šeimyną, o paskui pats sau ga
lą pasidarė.

Rado miške du užmuštu

INTERNATIONAL Falls,, 
Minn., sausio 7. — Big Wooda 
girioj rasta du vyru negyvu, 
matyt, kieno užmuštu. Vieno 
jų kūne buvo kulipkos žaizda. 
Vyresnybė pradėjo tardymą.

VIENNA, Austrija, sausio 8.
Austrijos Valstybės Banko 

kontrolių m Tautų Sąjunga pa- 
sRyi-e viei»sį Anglijos Banko cli- 
rektorj, Charles R. Kay. vietoj 
buvusio olandiečio, p Van 
Ghyn.

IIIIM
Jauty Sąjunga —

Ar ji gali panaikinti karus 
ir užtikrinti taiką?

'lai temti pirmo Visuomenės 
Darbo Sąjungos “Open Forum” 
Nedėlioj, Sausio 10 d., 10 vai.

ryte, Lietuvių Auditorijoj.
Referentai P. Grigaitis, S. 

Rodis ir Dr. A. J. Karalius.
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Chernausko Daržą

Dovanų $750$750 PovantĮ

Ant Didžiausio Maskaradinio Baliaus Cicero

metinis sokis
SOUTH SIOE M ASONIC TEMPLE

Kviečiame visus Kliokus, Draugystes ir Pavienius at
silankyti ant musų linksmaus Maskeradinio Baliaus ir

Kauno rabino sūnūs pa
kviestas profesorįauti

(ŽTA). 
tapo

IR TAIP VISUOMET 
ATSITINKA

tas semitinių 
rium. Jis yra 
ša piro sūnūs, 
universitetų.

6400 So. Green Street

Pradžia 7:30 v. v. .. Tikietas 75c su padėjimų drabužių 

Muzika, John F. Pocius

KAI NAS, sausio 7.
— l)r. Nahum šapiro
Lietuvos Universiteto

kalbų profeso-
Kauno rabino

baigęs Viennos

VILNIUS, gruod. 15. [Elta].
— Sąryšy su įgyvendinimu 
konkordato lenkai kelia gyve
nančių Vilniaus krašte lietuvių 
kunigų bylą, neva neturinčių 
teisės į lepkų pilietybę. Vysku
po kurija nutarė tą klausimą 
išspręsti, tuojau atvykus arci- 
vyskupui Ciepliakui.

GEORGE CHERNAUSKAS
Rezidencija *

7337 Ogden Avė., Lyons, III.

M1AM1, Fla., sausio G. —Di
delėj baržoj šiandie įvyko spro
gimas, kurio trys jurininkai 
buvo užmušti ir keli kiti sužei
sti. Po sprogimo baržoj kilo 
gaisras.

■

PUIKUS IŠKILMINGAS 
BALIUS

Rengia
DRAUGYSTĖ ŠV. ALFONSO 

LIGARIJUŠO D. BA£.

Nadelioj, Sausio 10,1926
Šv. Jurgio parap. svet., 

ant 32 PI. ir Aubum Avė.
Pradžia 6:30 vai. vak. 

įžanga vyrams 60c., o moterims 
ir merginoms 25c.

Kurie atsilankys ant Baliaus bus 
priimami j draugiją virš minėtą be 
įstojimo mokesties; todėl visi j šj ba- 

, lių be skirtumo, nes bus puiki muzi
ka. Visi bus užganėdinti.

Kviečia Komitetas.

Geras paprotys
Naudolcit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

Kalvos odą sveika ir kad turčtl puikius 
žvilgančius plaukus.

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos, i

F. AD. RICHTER & CO./ 
Bcrry ft South 5th Sts.

$400.00 -. DOVANŲ - $400.00
Didelis Maskaradų' Balius 

l'i 1 « * i ,. f rt! < •» t *

Rengia Brighton Parko Lietuvių Atletikos ir Paėelpos Kliuhas

Subatoj, Sausio 16, 1926
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2224 WcHt 23r<i Plące 
...Pradžių 7^:30 vai. vąkiue. • {žangu 75c. su pasidėjimu rūbų.

Muzika J. POCIAIS.

DIDELIS BALIUS
Su įvairiais pamargininiais

Lietuvių Tautiška Parapija
Prie 35-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Parengia puikų “Confctti” ir laiškų susirašymo Balių
Nedėlioj, Sausio (January) 10 d., 1926

» ' Pradžia 7 valandų vakare
Merginos, arba moterys, kurios gaus daugiausia laiškų, toms bus 

duodami trys prizai. Jauni ir seni, visi beskirtumo esate užkviesti. 
Turėsite gerą progą linksmai laiką praleisti.

Grieš BARTKAUS BENAS. KOMITETAS

.......................................— ■ ■ I — — ■■■■■      -■

Didelis Iškilmingas Balius
Rengia , « ,

Ražančavos Draugystė Panų ir Moterų
Nedėlioj, Sausio 10,1926.

Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėj, 
18 St. ir Union Avė.

Pradžia 6:30 valandą vakare. Įžanga 35c.
Kviečiame visus atsilankyti: senus, jaunuš, didelius ir mažus; 

kas tik mėgsta linksmai laiką praleisti; muzikantai bus iš Paryžiaus, 
kurie užgrajis tikrai lietuviškai ir angliškai ir bus skanių gėrimų 
ir užkandžių. Kviečia KOMITETAS.
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Kviečia L. R. R P. KLIUBAS.
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Lenkai nori išvaryti vi
sus lietuvius kunigus

Trys žmones užmušti 
baržos sprogime Po Aprokavimo 

Išpardavimas 
Krautuvė Atdara Vakarais

Draugystės ir 
Kliubai

Kam reikalingas didelis, gražus daržas 
piknikams sekančiai vasarai imkit tuoj

Tai bus didžiausias, gražiausias daržas prie 
Chicagos. Daržas bus gatavas dėl publikos pra- 

dži/)j Gegužio-MAy. Šokių pavilionas bus geriau
sias iš visų iki šiol žinomų, panašus į Municipal 
Pier ir tinkamas vartoti vasarą ir žiemą. Dar
žas pradedamas rengti netoli Tautiškų Kapinių, 
Justice Park, 111. Su užsakymais kreipkitės pas

VODEVILIS
Aktoriai iš Woods Teatro
KONCERTAS IR BALIUS

Rengia Liet. Li uosy bes Svetaines 
Bendrovė, Cicero, III.

Nedalioj, Sausio (tau.) 17 d., 1926
' Savoj Svel., 14th St. ir 49th Ct.
Durys atsidarys 6 vai. Programas prasidės 6:45 vai.

Malonėkit skaityti šį laiš
ką: “Brooklyn, N. Y., gruo- 
žio 6, 195. ' Dų mėnesiai at
gal aš jaučiausi prastai. Aš 
negalėjau valgyti, nes ką tik 
aš valgiau, viskas darė ma- 
ligoniu, aš negalėjau miego
ti ir aš maniau, kad jau rei
kės mirti. Niekas man ne
pagelbėjo, aš nusprendžiau 
praleisti $6 aptiekoje. Tuo
met aš nusipirkau kiek Kar
čiojo Vyno išdirbto čionai 
Broolyne ir aš pajutau dar 
blogiau. Atėjo mano pusse
serė ir kiaušio kas su manim 
'atsitiko. Ji pasakė, kad jos 
vyras irgi taip pat kentėjo, 
bet Trinerio Kartusis Vy
nas atgavo jo sveikatą. Aš 
daugiau netikėjau tokiomis 
gyduolėmis, bet ji nusiuntė 
savo dukterį į aptieką ir aš 
pradėjau vartoti Trinerio 
Kartųjį Vyną. Po išvarto- 
jimo pusę butelio aš pajutau 
daug geriau, mano viduriai 
pradėjo gerai veikti, aš įga
vau gerą apetitą ir šiandien 
aš esu visai sveikas. Aš nie
kuomet nAusiu be Trinerio 
Karčiojo Vyno ir rekomen- 
duoju jį visiems. Tai yra 
tiesa ir aš paliudysiu visuo
met, M. J. Chelovsky, 21 
Nassau Avė.” Trinerio Kar
tusis Vynas, Trinerio Lini- 
ment, Trinerio Cough Se- 
dative, Trinerio Cold Tablo- 
tai yra parduodami kiekvie
noje aptiekoje arba pas par
davinėtoją gyduolių. Ban
dykit jas! Jei. jus negalit 
gauti savo apielinkėj, rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Nąpio B-vė visuomet pasižymėdavo gerų kon
certų surengimu, bet šitas bus dar puikesnis už vi
sus buvusius Ciceroj, nes jame dalyvaus net iš 
\Voods Teatro garsus aktoriai. Tokių aktorių dar 
mes lietuviai nematėme musų parengimuose. Bet 
šiame koncerte turėsime progą pamatyti. Taipgi da
lyvaus Mrs. Scholly su šeimyna ir grupė aktorių, 
kaip tai: Mr. Lain, Mr. J. Star. Solos, rusų šokiai. 
Miss Matilda Butwill, classical dance, jai akompa
nuos Miss Ethel Bloudek; M. ir J. Kishkunas Bro
liai, grajys ant akordion ir L. K. M. Choras.

Taigi, gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, ne
pamirškite šito vakaro, nes daugiau tokios progos 
neturėsite pamatyti. Muzika K. Yurgon famous 
Reggers. Nuoširdžiai kviečia visus senus ir jaunus.

NAMO BENDROVĖ

Rengia t

LIETUVIŲ RAUDONOS BOŽES PAŠELPOS KLIUBAS 
Subatoj, Sausio-Jan. 9,1926 

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ 
14th Str. ir 49th Ct. Cicero, III.

Rengia

S. L. A. 208-TA MOTERŲ KUOPA

Didelis išpardavimas augštos rųšies Pianų, la
bai sumažintom kainom:

PIANU BARGENAI
Grojiklis, raudonmedžio, mažai naudotas, gro- 

ja kaip naujas, su penkiom dešimtim volelių ir dai
lus soliukas. Kaina ...................   $125.00
$475.00 grojiklis pianas aržuolo medžio....... 225.00
$700.00 grojiklis pianas Riešuto medžio....295.00
$800.00 grojiklis pianas Cremonia Electric 250.00

KAINOS ANT RANKINIU PIANU
$300 Hemlan Raudono medžio, tiktai ............. $95.00
$450 Adam Schaaf...................... ’..........  295.00
$200 Adam Schaaf.......................  65.00
GULBRANSEN NAUJŲ PIANt KAINOS 
Community Model 
Suburbau Model .... 
Country Seat Model 
White House Model

Į Tamstų namus nuvešime; išmėginimai be jo
kių iškaščių ir jeigu patiks, tada galėsite pradėti 
mokėti mėnesinį mokestį. 

RADIO BARGENAI J

$450.00 
530.00 
615.00 
700.00

$125.00 visoj šaly žinomas 5 tūbų setas
$125.00 De Forest radio setas.............
Freshman model, 5 tūbų setas ..........
Model 5F 4, 5 tūbų setas.....................

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
3343-3327 So. Halsted Street

$25.00 
65.00 
39.50 
49.50

Tvirtas įsitikinimas i*

PE-RU-NA
Mri. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

Mancheater, Conn., įsitikinusi, kad iėge)tx- 
jo jos sveikatų, raiot

“Aš turėjau skilvio katarą, žarnų Ir ke
penų. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilyi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas i 
Pe-ru-ną, kaipo gyvasties išgelbėtojas. AŠ 
katdien patariu savo draugam* vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletei arba skystimas.

Trečiadieny (Wed,), Sausio (Jau.) 13 d., 1926
Pradžia 7:30 P. M.

Įžanga $1.00 Muzika M. YUOZAVITO
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PO TRUPUTI

Man regis, kad Amerikoje nė- 
>ra nū vieno tokio sąžiningo laik
raščio, kaip Chicagos tautiškas 
Skambalas. O tai todėl, kad jis 
labai atjaučia savo skaitytojus: 
jeigu jo skaitytojai pavargsta, 
tai Skambalas porą savaičių ne- 
;xa.sirodo, duodamas skaityto
jams galimybės pasilsėti. Gana 
žmoniška, ar ne?

Rusijoj viskas butų tvarkoj, 
jeigu komunistai nedarytų vis
ką iš atbulos pusės. Sakysime, 
kitose šalyse darbininkams dar- v . ibo valandos yra trumpinamos, 
o Rusijoj atbulai — ilginamos.

Jeigu bolševikai ir toliau su 
tokiu jau pasišventimu rūpinsis 
darbininkų būvio pagerinimu, 
tai trumpu laiku^ Rusijos dar
bininkų padėtis bus tokia, kokia 
ji buvo caro Petro laikais.

Ar gali rastis toks lietuvis, 
kuris tvirtintų, kad Vilnius ne
priklauso Lietuvai? Tikreny
bėj yra štai kaip: Lietuva pri
klauso Vilniui, Vilnius lenkams, 
lenkai popiežiui, o popiežius Lie
tuvai. Ką jus prieš tai galite 
pasakyti ?.

Kokių tik stebuklingų žmonių 
randasi Chicagoj! Vienas žmo
gelis nusipirko elektros mašin- 
ką, kuria kepures kbnijama, ir 
dabar jos pagelba gydo žmones 
ir vadina save daktaru su de
šimties metų patyrimu. O tuo 
tarnu prieš 6 metus jis komu
nistų “Žarijose” už pečkurį tar
navo ir buvo žinomas kaipo pa
tentuotas bolševikų trukšmada-

Kiek girdėti, tai Rusijos ko
misarai žada daugiau nebesiųsti 
“sanvičių” kitų šalių bolšf^i- 
kams. Taip dalykams esant ir 
Amerikos komunistai atsidūrę 
tikroj šuns rolėj ir galės saky
ti : “kol davėt lakti, tai lojom, o 
kai nebus ko lakti, tai loti su
stosim.“

O aš sakau, — lokite ir ne
laks, tik nemėginkite kąsti, La

— Pustapėdis.

“VARPUI” ŠIRDIS IŠKRITO.

Taip vadinamam tautininkų 
savaitraščiui “Varpui”, kiek te
ko girdėti, po sunkios operaci
jos staiga iškritusi širdis ir jis 
pasimiręs. “Olstričio 
tvirtiną, kad jis jau 
turėjęs “širdies ligą”. 
“Sandaros*’ pirm,
lis, netikėjęs ir vis

medikai 
nuosenai 
Bet tam 

Dr. Drange- 
tvirtinęs,

kad “Varpas” tik turįs nervų su
irimų. Jis pataręs jam imti “du- 
beltava dožą’’ naminio vandenė- * •
lio dėl palaikymo normališko 
pulso.

P-as Krukonis, “Varpo” arti
mas draugas, kuris ir trupiniais 
su juo pasidalindavo, dabar, 
žmonės kalba, sėdi ant pelenu 
maišo ir cigarą užsirūkęs, žėla- 
voja; kai kurie sako, kad jis ti
ki “Varpo” sielą dar pamatyti.

Redaktorius p. J. Laukis nu
ėjęs dirbti i “Metropolitan Life 
Insurance Company.”

— Jo Draugas.

TAUPUMAS

Politinės ekonomijos paskaita.

Gerbiamieji! Pirmučiausiai 
mums reikia išaiškinti kas tai 
yra aktyvus balansas ir kas pa
syvus balansas.

i^tyvus balansas apsireiškia 
tame, jei žmogus vienu užsimo
jimu suvalgo tris kumpius, du 
zuikius, keturias, tciirvas, pen
kias žąsis ir dar šio to apie cent
nerį, išgeria dešimtį kibirų pil- 
zeno ir dar šio to galoną.

Aktyvus balansas kalbėti 
daug nemėgsta. Jo visa šneka:

— 300 L !

Pasyvus balansas, į trati kęs 
vidurius, pesigembęs, lyg pami
šėlis'. ištrukęs iš bepročių na
mų, ne savu balsu šaukia:

— Centas, centas, centu kas 
— kur tu ?!

Gerbiamieji, mes dabar pcr- 
gyvenam pasyvaus balanso lai
kotarpį.

Atraskite daliai' žmogų, ku
ris nešauktų:

— Centas, centukas 
tu ?

kur

Jei šiandien vyras sugrįžęs 
iš kur nors pasisako žmonai:

— širdyte, aš centą turiu. — 
žmona iš džiaugsmo vyrui) 

nubučiuoja į abu skruostus:

— žinai, miela, 
pirkti Butkaus namus.

— Kiek jis nori?
100 tūkstančiu.

— Centų?
— Ne, litų.
— Kad tu tik viena centą te

turi...
— Tai kas... Dabar duosiu 

?entą, o likusią sumą vekseliais 
rurridkėsiu

Taip tai gyvenama pasyvaus 
balanso laiku.

Bet aš, gerbiamieji, pasaky
siu, kad už kokių penkiosde- 
šimts metų mes visi galėtumėm 
pasidaryti aktyvu balansu — tilt 
nemokame gyventi, esame ne
taupus !

Aš labai smulkiai išskaitlia- 
vau, kaip žmogus gali pavirsti i 
aktyvu balansą.

žmogus maistui, drabu
žiams ir kitiems galams j 
mėnesį vidutiniai išleidžia 200 
litų, į metus 2400 lt.

žmogus vidutiniškai gyvena 
apie 50 metų, taigi, še jums, pei 
50 metų žmogus praleidžia virš 
šimto tūkstančių — gražus pi
nigėliai, a?

manau

jos nebrangiom, iš pirmos 
tvoros prisilupi-

Visi tie pinigai paliktu musų 
kišenėj, jei būtumėme mes tau
pus.

Gerbiamieji, aš čia tamstoms 
ir noriu nurodyti vienų labai 
tikrą ir lengvą būdą sutaupyti 
pinigus.

Nueikite į turgų, nusipirkite 
prastų, abzaistų, neabliuotų len
tų
pasitaikiusios 
nėkite vinių — kam kišti pini
gus bereikalo j pirklių kišenes
— ir pasidirbkite sau karstus. 
Tik, saugok Dieve, nesamdykite 
inžinierių karstams dirbti — 
karstus galite patys pasidirbti 
be inžinieriaus pagelbos. Da
žyti kai*sto ir nereikia—vis iš
laidos mažesnės. Paskui 
te į karstus, užsikalkite 
ir gulėkite sau ramiai 50
— toks mat vidutiniškas 
gaus amžius. Praslinkus
laikui, šokite iš karsto, čiupkite 
už kišenės ir rasite sutaupytus 
120,000 litų.

pytų aukščiau išvardytą sumą, 
gražus pinigėliai. Mes visi iš
karto pasidarytumėm aktyvus 
balansas! Aprupintumėm švie
timo reikalus, pakeltumėm že
mės ūkį — uni versite pristaty
tumam studentams kambarį pa
sirūkyti, kiekvienam naujaku
riui duotumėm po kumelę be 
kulšės... Ką viską ir beišskai- 
čiuosi, kas' butų galima padary
ti...

Ir užtat, gerbiamieji, aš dar 
kartą pakartoju, kad mums rei
kia laikytis taupumo, taupumo 
ir dar taupumo!

“P. B.“ P. Butėnas.

Del Vaikų 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja- 

] mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
Ligų galima to išvengti vartojant 
Šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint- 

I ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogi; išbėrimų, 
jsirirėskimų. užgavimų ir taip toliau. 
.Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
57Č Fifth Avenue, New York.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAMS

viršų 
metų 
žmo- 
tam

— Kas ten, kas ten sako, ko
dėl aš pats nelendu gyventi į 
karstą ? ■

Gerbiamieji, aš, negulu i kar
stą todėl, kad noriu būti jums 
gyvu pavyzdžiu kaip bloga būti 
netaupiam... Patys žinoto, kad 
gyvas pavyzdys visuomet la
biau veikia.

Gerbiamieji, jei žmonės butų 
tokie protingi, visi supultų j kai/ 
stus, tai už metų Lietuva turė
tų nebe 80,000,000 litų, kaip da
bar, kad turi, bet 120,000,000,- 
000. Išskaitliuokite: vienas 
žmogus karste begulėdamas su
taupytų 120,000 litų, o 2 milijo
nai Lietuvos gyventojų ąutau-

Šaltis
Sustabdo į dieną
Pora dožą Hill’s sustabdo šalt; — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
mi visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių.

Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite hu šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

Raudona Dėžė su paveikslu

Kaina 30c

ININf

TAUPYKI! DABAR
Kuomet laikai yra geri, nes 
kas žino ką rytojus gali at
nešti. Nėra geresnio laiko 
dėl taupinimo kuomet už
darbis yra ganėtinas ir ge
ras bankinis patarnavimas 
bus pas

Lietu viai Advokatai

3101 So. Halsted St., kampa* 31 gal.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penney t-
vanljos ligon-______ ___________
bučiuose. SąžL 
ningai patar- I 
nauja, visokio- T ' 1
se ligose prieš! 
gimdym,. laike K 1
gimdymo ir po Be .
g: m d yni o.

Už dyką pa-z* 1,1 
tarimas, dar -■
kitokiuose td
kaluose mote , / „ Į
rims ir mergė '', /♦ į^į 
noms kreipki-|J 
tės, o rasite pa I ' jir*įįĮ

■ jMRBį
8 ryto iki 1 SrlūP
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimily- 
no. patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
HalHted St.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

Kaspar American 
State Bank

Resursy netoli 1900 Blue l8|and Av chiraĮ!„ Bl 
$20,000,000 Kampas 19th Street. . . . . . . — , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIETUVIAI 
SIES SEKI

IŠDIRBĖJAI
CIOS SETŲ (

AUKŠTOS RU- 
(PARLOR SETS)

jum mokėt aukštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
Sdirbėj'ų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fumičių. Mes 
e užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan- 
ne, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
ilsias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Co.

Kam 
nuo 
galime 
tuo jame, 
geriausias,

6637 South Halsted Street
Telephone Wentworth 6890

* ' .......-................ ..................

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 7
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. 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 ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
---------------------- ■ ■ -

K. JURGELIONIS
"A I) V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliems nuo M) ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti feavitt St.
Telefonas Canal 2.>52

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A; SLAKIS
ADVOKATAS , 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washlngton & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 131®
Telephone Dearbom 8946

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

Narną Telefonas Rcpublic 9600
»,|| ■■■■■■ ......................... ■■■n—

j. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselapdo Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

-.-.-r-- -

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas ,
4729 So. Ashland Avė., 2 labai 

i Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
I vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

LIETUVIAI DAKTARAI
4 -----

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

«-DR. HERZMAN~
—I S RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
I8th St, netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 •

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼.

Telefonai* i

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St., Room 530
Tei. Central 6390

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

29

Vak.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Saredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Chain pi a in Avė. 
Tel. Midway 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis ’^

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

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

Uz metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikHavimę.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Ofiso Telcphonai Boulevard 7065
Rezidencijoj Tel. I.įifayette 5703
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

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

Rezidencija — JU49 So. California Avė.

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedfliomu nu»

8 iki 2 vai. po pietų.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

bi

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Aven Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

■M———————

Boulevard 8686
Kės. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
m Or. I P. Slakis,Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare,nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r TXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data: Sausis 9, 1926

«A\\** cORP°RATlO/ų

UNITED PROFlT-SL^ltt

E PA* D TO

RING CORPORATION

Garsinkities “Naujienose

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. KesM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

......................... . ■ . —

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave„ 

' \ near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė 
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicsgo, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurns

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Clueafs 
arti 31 st Street

Valandos, 1—S po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 diee.

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

Optometrist 
Tel. Boulevajrd 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų l

-

DR. M.J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

-------- — ——

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. G. L. MADGE 
Modemiškas Dantis t ag 

Prieinamos Kainos
* 4930 W. 13th St.
Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Noeiea ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milaaukee Avenue 

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

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2960 Logan Blvd.

Td. Belmont. 5217.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 We*t 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valau- ’ 
doje. Tel. ( anai 3161

!■ I .............M, II
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NAUJIENOS
Fhc 1 itbuanian Daily N«w« 

faMiahed Daily RicepC Suudij 
hę Lithuaniau Hawa £«K C*. lae.

IkHtor P. OBKuma

1789 Soatb Halated Streeft 
Chicago, Ui.

Teleyhoaa Rooeavalt 65M
Subscription Ratas i 

*8.00 per year in Canada. 
37.00 per year outside of Chicago. 
88.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
««*• ———■ I i   ■—■■■»■ ■ ■■ . ■■■ . —————

Entered aa Second Claaa Matter 
U a re h 17th, 1914, at the Poat Office 
•f ■’hieago, III., undar tha act of 
■fizvb 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevalt 8589.

“T t_J- -J-l-JU. ______  ■■■HJ.J

ANARCHIJA MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ PRAMONĖJE. 
. J J .• , • •

PERDAUG KASYKLŲ IR PERDAUG DARBININKŲ.
# • a • o • '• . s
METINIAI ANGLIAKASIŲ UŽDARBIAI PUOLA.

• •••••• •••••
O ANGLYS TUO TARPU BRANGSTA.

• u ;• • • ;•
ANGLIŲ PRAMONĖS SUVISUOMENINIMAS.

Nesenai mes šioje vietoje kalbėjome apie kietųjų ang
lių distriktą, kuriame jau senai tęsiasi streikas.

Kietųjų anglių (antracito) industrija Amerikoje yra 
visiškai sumonopolizuota. Ją valdo maža saujalė savinin
kų, kurie veikia sutartinai ir kurie todėl gali daryti su 
toms anglims kas jiems patinka. *

Minkštųjų gi anglių pramonėje santykiai yra visai 
priešingi. Čia viešpatauja, galima sakyt, pilniausia anar
chija.

Minkštųjų anglių kasyklos gali kasmet pagaminti 
tarp 700 ir 800 milionų tonų anglių. Tuo gi tarpu rinka 
tėra kokiems 500 milionams tonų kasmet.

Nuo 1890 metų iki 1920 metų minkštųjų anglių ga
myba padidėjo daugi aus, negu keturis kartus — nuo 120 
milionų tonų per metus iki 500 milionų tonų. Darbininkų 
skaičius tose kasyklose per tų patį laiką^pakilo nuo 200,- 
OOO iki 600,000. Per paskutinius penkerius metus ta pra
monė irgi augo nuolatos, taip kad šiandie yra kokis treč- 
dalys kasyklų ir angliakasių daugiaus, negu reikia.

Šitos overprodukcijos pasekmė yra ta, kad darbinin
kai minkštųjų anglių kasyklose dirba tiktai dalį laiko. 
Bet gyventi jiems reikia visą laiką, todėl jie yra priver
sti reikalauti aukštesnių algų.

1918 metais anglių pramonėje buvo “prosperity”, 
vienok minkštųjų anglių mainieriai uždirbo vidutiniškai 
per metus tik po $1,364 iki $1,583. Sekančiais metais mai- 
nierių algos buvo pakeltos 27 nuošimčiais. Tai išrodo la
bai didelis laimėjimas, bet — darbas kasyklose 1920 me
tais sumažėjo 12 nuošimčių, 1921 metais darbas sumažė
jo 23 nuošimčiais ir 1922 metais darbas sumažėjo 32 nuo
šimčiais.

Tuo budu, palyginant su 1918 metais, angliakasiai 
1922 metais, nors ir gaudami didesnes algas, uždirbdavo 
5 nuošimčiais mažiau. Ir taip iš metų į metus darbininkų 
padėtis minkštųjų anglių pramonėje eina blogyn, nežiū
rint to, kad jiems ir pavyksta per didelę bėdą laiks nuo 
laiko iškovot aukštesnes algas. s

Kuomet vidutiniškas metinis darbininko uždarbis 
minkštosiose kasyklose siekia apie $1,300, tai darbinin
ko šeimynai, kad nors šiaip-taip išsimaitinus, reikia per 
metus mažiausia $1,600. O kad darbininko šeimyna galė
tų naudotis ir šiokiais-tokiais kultūros patogumais, tai 
jai reikia kasmet bent $2,244. •

Prie dabartinių sąlygų, vadinasi, mainieriai mink-* 
štųjų anglių pramonėje teuždirba tiktai apie 60 y to, kas 
reikalinga sveikam ir kultūringam gyvenimui, ir tiktai 
apie 80' < to, kas reikalinga maistui, rūbams ir pastogei.

Nenuostabu, kad daugybė angliakasių šiandie gyve
na niekam netikusiose lūšnose, blogai maitinas} ir pirm 
laiko pražūtį) savo sveikatą.

Vienok, nežiūrint šitokio angliakasių skurdo, jų iš
kasamų anglių kainos yra aukštos.

Tai pareina nuo to, kad kasyklos, tarp kurių eina bai
sio^ varžytinės (komjM)ticija), leidžia begales pinigų rek
lamai, agentų užlaikymui ir kitokiems neproduktingiems 
tikslams. Visa tai turi užmokėti iš savo kišeniaus anglių 
vartotojai.

Taigi kietųjų anglių kainos yra aukštos dėl monopo
lio, o minkštųjų anglių kainos — dėl anarchijos šitoje 
pramonės srityje.

Kaip privatinio monopolio/taip ir anarchijos blogu
mai gali būt pašalinti, ūktai paimant anglių kasyklas į 
visuomenės rankas.

Anglys yra perdaug svarbus dalykas žmonėms, kad 
jų gamyba galėtų būt palikta privatinių pelnagdudų kon
trolėje. Del to, kad tokia padėtis yra iki šiol, tai visas kra
štas dabar kenčia — ir pramone, ir darbininkai ir plačioj 
ji visuomenė.

Uisimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu: 

Metams ......... .. ........ ... ......... ,8 .00
rusei metų ______ _ r ...._____ 4 qq
Trinu minėdami ~......... Z....” 2J0
Dviem mtaeaiama__________ 1.50
Vienam ju«neaiul ___________  ,75

Chicagoje per neiiotojuai 
Viena kopija ..   3c
Savaitei --- -------,-------- ----------- 18c
Minėsiu! ..............................___75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama ....................................... $7.00
Pusei metų ................................. 3.50
Trims minesihms ............_...... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui _____ ______~ .75

Lietuvon Ir kitur ulsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su ulsakymu.

(Apžvalga
TYLI, KAIP “DRAUGAS” 

• \ APIE CIEPLAKĄ.

Musų komunistų laikraščiai 
paduoda visokius menkniekius 
apie Rusijos bolševikus: ką jie 
sako, ką jie daro, ką jie ketina 
daryt ir t. t. Bet dar Iki šiol 
jie nė vienu žodžiu nepaminėjo 
telegramos, kurią sovietų val
džia per savo pasiuntinį Londo
ne pasiuntė Anglijos valdžiai dė
lei karaliaus motinos Aleksan
dros mirties. » <

Toje telegramoje Rusijos ko
munistų vadai išreiškė savo gi
liausią simpatiją ir užuojautą 
Anglijos karaliui ir jo šeimynai. 
Ar tai ne įdomius faktas, kad 
vadinamasai “pasaulio revoliu
cijos štabas“, sodintis Maskvo
je, reiškia savo simpatiją kara
liui ir apgailestauja mirtį kara
liaus motinos, kuri dagi buvo 
nabašninko Rusijos caro teta? 
Ir ai’ ne keista, kad tą simpati
jos pareiškimą Rusijos bolševi
kai pasiuntė per Anglijos val
džią kaip tik tuo laiku, kada ta 
valdžia buvo sukišusi į kalėjimą 
12 žymiausiųjų komunistų vadų 
Anglijoje?

Bet “Laisve“ ir kiti “vieninte
liai darbininkų laikraščiai“ apie 
tai tyli, lygiai kaip tylėjo “Drau
gas“ apie lenkų vyskupo Cieplar 
ko vizitą pas Marijonus!

“Laisvė“ užtylėjo taip pat ir 
tą faktą, kad nesenai bolševikų 
komisarai čičerinas ir Rakovs- 
kis vaišino ir šampanu girdė 
premjerą Briand’ą ir apie 500 
kitų Franci jos valdžios atstovų 
ir diplomatų. Ši bolševikų puo
ta su Franci jos valdžios šulais 
įvyko tuo laiku, kai pastaroji 
darė kratas pas komunistus ir 
areštavo juos. Du žymiausieji 
tų komunistų (Cachin ir dar 
vienas) dabar jau yra teismo 
nuteisti metams kalėjimo.

Taigi įdomu butų žinot, Rodei 
mūsiškių komunistų spauda ši
tuos faktus slepia nuo savo skai
tytojų ?

ĮSIKŪRĖ NAUJA SOCIALI
STŲ KUOPA.

“Keleivis“ rašo:

Gruodžio 27 d. Haverhii- 
lyj atgijo LSS. 144 kuopa per 
“Keleivio“ redaktoriaus pra
kalbas. Susirašė 11 draugų, 
darbščiausių ir energingiau
sių toj kolonijoj vyrų.

Kuopai susitvėrus, tuojaus 
tą patį vakarą draugai susė
do prie stalo ir nustatė planą 
savo darbuotei. Dirbti 11a- 
verhillyje smagu, nes lietu
viai turi puikią salę ir žmo
nės mėgsta jon rinktis.

Mums smagu šitą žinią 
pranešti, nes ji parodo, kaa 
lietuvių sacialistų judėjimas 
Amerikoje pradeda jau atsi
gauti po tos. audros, kurią 
jam teko pergyventi po karo.

Nelabai .senai atgijo Law- 
rence’o kuopa ir draugų ūpas 
tenai labai geras. Dabar at
gijo Haverhillyje ir žada at
gyti Norwoode: x

Dabar tik reikia, kad Wor- 
cesterio. draugai pasistengtų 
savo kuopą atgaiyinti, tai vi
sas Massachusetts rajonas 
butų jau ant kojų.

RUBSIUVIŲ UNIJA PA
SMERKĖ KOMUNISTUS,

Rubsiilvių ’Amalgameitų uni
joje jau keletas metų, kaip ko
munistai kelia triukšmą ir de
zorganizaciją. Jiems rupi tą 
ųpiją užkariaut, kad komunistų 
agitatoriai galėtų gauti šiltų vie
telių unijos įstaigose ir kad uni
jos iždas butų galima panaudoti 
komunistų partijos reikalams. 
Eidami gi prie šito tikslo, komu
nistai nepaiso niejto nei gė
dos, nei doros, nei paprasčiau
sio padorumo. Jie šmeižia se
nuosius unijos darbuotojus, da
ro suirutę unijos skyrių mitin
guose, leidžia kurstančius prieš 
unijos vyriausybę lapelius ir 

steigia unijos viduje savo atski
ras organizacijas, “gūžtas“, per 
kurias jie stengiasi įtraukti i sa- 
vo ardymo darbą ir nepartinius 
narius.

Ypatingai smarkiai jie visuo
met “darbuojasi” streikų metu. 
Kuomet visa unija turi ištempus 
savo pajėgas kovoti su darbda
viais, tai komunistams yra pro
ga parodyt, “ką jie gali“. Ap
simesdami neva karštais darbi
ninkų užtarėjais, jie ant kiek
vieno žinksnio kritikuoja strei
ko vedimą, niekina viršininkus, 
kalbina unijos narius nemokėti 
duoklių ir kitokiais budais sten
giasi pakrikdyti streikininkų ei
les. Juo streikas tjsiasi ilgiaus 
ir darbininkų vargas labiaus di
dėja, tuo konfunistų rėksniai 
randa dauginus šalininkų. Jei
gu gi streikas butų prakištas, 
tai komunistai tuomet suverstų 
visą kaltę ant unijos vadų ir pa
kreiptų darbininkus savo pusėn.

šitaip elgėsi komunistai ir 
per paskutinį streiką Internatio
nal Tailoring dirbtuvėse, New 
Yorke ir Chicagoje. Ant jų ne
laimės tečiaus tas sterikas bu
vo laimėtas, ir dabar unija pasi
ryžo tiems darbininkų mulkin
tojams aplaužyti ragus.

Generalė. Amalgameitų unijos 
Taryba išleido į visus unijos na
rius viešą, pareiškimą, kuris yra 
perspausdintas ir paskutiniame 
“Darbo“ numeryje. Tame pa
reiškime unijos vyriausybė sa
ko, kad unija nepakęs, idant pa
šaliečių (t. y. komunistų) suor
ganizuotos grupės po “trade- 
unijų švietimo lygos“ ir “veiki
mo komiteto“ vardais kištųsi į 
jos reikalus ir ardytų narių vie
nybę. Generalė Taryba tiesiog 
nurodo, kad komunistų vadovau
jami elementai Fubsiuvių tarpe 
tarnavo streiko laiku darbda
viams. Unijistai turį žiūrėt į 
tuos gaivalus, .kaipo į savo prie
šus, kuriems nėra vietos organi
zacijoje.

Komunistų intrvgas rubsiuvių 
unijoje penerale Taryba aprašo 
taip:

“Tuo nepasitenkinimu (na
rių) pasinaudojo veikianti už 
Unijos ribų gru0ė žmonių, ku
rių tikslas yra demoralizuoti 
dabartinį* darbininkų judėji
mą ir kurie savo taktikoj ir 
metoduose nesiskaito su tei
sybe. Neturėdami pasiseki
mo musų unijoj kituose mar- 
ketuose, jie sukoncentravo 
savo veikimą New Yorko or
ganizacijoje. Jie sRlcidū me
lagingą propagandą ir suor
ganizavo tokį judėjimą, kū
lis, jei butų pasekmingas, ga
lutinai nuardytų uniją šiame 
mieste. Jie ėjo išvien su 
darbdaviais laike to svarbiau
sio streiko, kurį musų organi
zacija vedė pastaruoju laiku 
New Yorke ir Chicagoje. Lai
ke streiko prieš International 
Tailoring kompaniją jie darė 
visa, kad tik suirtų organiza
cijos eilės, nes tikėjosi, kad 
streiko pralošimu atsįeks sa
vo tikslo. Tuos pačius meto
dus įr taktiką jie vartojo per 
lokautą, kurį paskelbė kelinių 
kontraktorių Asociacija. Mu
sų organizacija New Yorke 
bandė susiprasti su ta grupe, 
norėdama įvykinti taiką, bet 
visi, kurie tarėsi su ja, pama
tė, kad ji nori tik karo musų 
organizacijoje ir kad jokie 
nusileidimai negali sulaikyti 
(priversti? “N.“ Red.) juos 
liautis varius destruktyvį 
darbą musų organizacijoje.’’

Taigi unija viešai ir oficia
liai paskelbia, kad tie komunisti
niai triukšmadariai rubsiuvių 
unijoje elgėsi per streiką, kaip 
skebai ir darbdaviu pakalikai.

Baigdamas savo pareiškimą, 
Amalgameitų unijos vyriausybė 
sako :
, i 1 • i t j i į! j

Amalgameitų Unija nesiki- 
• ša j narių politines pažiūras. 

Tačiaus į tą grupę, kuri da
bar vadovauja opozicijai šia
me mieste, Unija žiuri ne kai
po į dešinę ar kairę grupę 
Amalgameitų,bet kaipo į gru

pę, kurią suorganizavo paša
liečiai tikslu sutriuškinti 

, Amalgameitų Uniją. Ar tas 
judėjimas vadinasi -trade- 
unijų švietimo lyga, veikimo 
komitetu ar kuriuo kitu var
du, G. P. JT. žiuri į jį, kaipo j 
dualį unijizmą. Kuomet ge
neralė organizacija vedė de
rybas su fabrikantais kituose 
marketuose, toji grupė siunti
nėjo iten savo emisarus, kad 
parodyti darbdaviams, jog 
Amalgameitų Unija silpnėja 
ar kad, vadinasi, darbdaviai 
neturi reikalo rimtai skaity- 
ties su Amalgameitų Unija. 
Laiminga organizacija, kad 
tų miestų nariai greitai pa
rodė toms grupėms, kad jųjų 
intervencija nebus toleruoja
ma. New Yorko miesto orga
nizacija turi žiūrėti į tas gru
pes, kaipo priešus ir nariai tu 
ri suprasti, kad jų ir organi- 

»

Eurotas.

Hendelio Heine’s gyvenimas
(Sekant Petrą Veinberg’ą)

(Pabaiga)

Be virš minėtų jo Paryžiuje 
išleistų .veikalų, dar sekė kiti, 
kaip tai: poema “Atta-Troll” 
(1842), “Naujos Eilės“ (1844 
m.) ir ‘‘Vokietija, žiemos Pasa
ka” (taip-pat 1844 m.), be šių 
dar išėjo knyga ir ‘‘Apie Ber- 
nę“. Poemoj “AtttirTroll” poe
tas pajuokia perdaug didelį, 
vienpusiškumą to laiko vokiečių 
politinės poezijos, “Naujose Ei
lėje“ poetas pasirodė visoj 
aukštybėj satyrinės lyrikos, 
anot Gotšalo, tai buvo “brili-, 
jantas vokiečių satyrinėj litera
tūroj : “žiemos Pasaka“ buvo 
parašyta po trumpo Hamburgo 
atlankymo 1837 met., kur jis 
buvo nuvykęs dėl pasimatymo 
su* molina ir giminaičiais ir at
likt reikalus su leidėju Kftmpl, 
dar jis buvo norėjęs pasižiūrėt 
ir Berlyno, bet draugai laiškais 
jį įspėjo, laikytis kaip galima 
nuošaliai. Būdamas Hamburge, 
ir arti susipažinęs su vidujiniu 
Vokietijos gyvenimu, tai visa 
;a>rčiai išdėjo “žiemos Pasakoj“, 
už ką ši knyga buvo uždrausta 
visuose Vokietijos miestuose ir 
pasienio miestams biivo įsaky
ta tuoj areštuoti autorių, jei jis 
ten pasirodytų, tuo budu išsipil
dė Heinės pranašavimai, dai 
prieš jos išleidimą —“Dėlto, kad 
mano veikalas netik radikaii- 
nis, revoliucinis, bet ir antina- 
cionalinis, prieš mane beabejo 
sukils visa spauda, deltb, kad ji 
yra arba lankose valdžios, arba 
nacionalistų...“ Knygos “Apie 
Bernę” turinys būt supranta
mas, jei nagrinėti šiuodviejų 
santikius, bet tai butų perdaug.
Materialini jis tuo laiku gyve

no gerai, be virš minėtų paja
mų, dar jis susitarė su Kampe, 
atidavęs teisę lig lol parašytų 
veikalų visam laikui, kad. nuo 
1848 metų jam Ibut kasmet mo
kama 24Q0 frankų, gi po jo mir
ties, jei tai atsitiktų ir prieš 
1848-us metus, išmokėti tą su
mą jp žmonai. Bet tame reika
le jį ištiko smūgis, nes tuoj 
jam sugryžus Paryžiun, mirė 
Salamonas TIeinė, ir iš daugelio 
paliktų milijonų, jam ir jo bro
liams- paskirta 8,000 išviso, nei 
kiek neužsiminus apie žodžiu 
žadėtą kasmetinę pensiją jam, 
o po jo mirties žmonai, sulig to 
ir Salamono įpėdinių Karolius 
nuo pensijos mokėjimo atsisa
kė. Tai visa bo galo įerzino 
Henrichą—netik dėdės žodžio 
sulaužymas, bei skupumas, bet 
ir Katoliaus pasielgimas kurs 
buvo su Henrichu gerais drau
gais ir daugeliu atvejų buvo 
ifenricho pagelbėtas, be kitko 
buvo HennCho beginamas,, kai 
šis (Karolius), atvykęs Pary
žiun susirgo cholera.

Užtat poetas Visais budais 
stengiasi ją gaut atgal, kol pasi
žadėjo (raštu) neužgauliot Ka- 

roliaus ii jo žmonos bei jų gi

zacijos interesams iš tos pu
sės gręsia pavojus. Ji turi 
taij} nusistatyti link tų gru

pių, kad nariai žinotų, jog 
joms nėra vietos organizaci
joje ir kad darbdaviai žinotų, 
jog jos neturi užtenkamai 
spėkos, kad padėjus jiems lai
ke kovos.
Dabar skaitytojai mato, ko

kie “darbininkų draugai” yra 
tie elementai, kuriems vadovau
ja Bimbos, Pruseikos ir kiti 
Maskvos čebatlaižiai. Viena pa
žangiausiųjų ir radikališkiausių 
jų darbininkų unijų Amerikoje 
oficialiam savo pareiškime pri
pažino juos organizuotų darbi
ninkų priešais ir kapitalistų tal
kininkais !

Lietuviai rub^iuviai turėtų 
pasirūpinti, kad tas bolševikiš
kas šlamštas butų visiškai iš
šluotas iš unijos.

minių savo raštuosi, atsiekta 
savo tikslo, pirmiau dėdės žadė
tą pensiją.

VI r
Jau mums teko kalbėti apk 

Heihės ligos apsireiškimus, pa
vidale didelių galvos skaudėji
mų, nervų suirimo, nusilpimo 
akių beveik ligi neregystės, ran- 
kų paraliža ir t.t. Kadangi tk 
visi simptomai apsireiškė anks
tyboj jaunystėj, tai neginčija
mai jo liga buvo jau anksti jo 
organizme. Be to jo gyveni
mo būdas buvo labai pa
lankus tos ligos vystymuisi ir 
po virš minėtų susikrimtimų, jo 
liga greitai žengė pirmyn. Ne 
pasikakindamas Paryžiaus gy
dytojais, nors vienas iš jų, Giu- 
bi, daug padare dėl jo kankini
mų sumažinimo, jis manė va
žiuot Berlynan, kad pasitarus 
su garsiu Difenbachu, bet abe
jodamas dėl savo asmens sau
gumo jis kreipėsi pas - draugą, 
didelį gamtininką Aleksandrą 
Humboldtą, kurs tuo laiku la
bai gerai sugyveno su kara
lium; atsakymas buvo neigia
mas, nors Humboldtas ir prisi
spyręs prašė, atsakė ne kara 
liūs, bet įbauginta vyriausioj 
policija, prieš kurią ir karaliui 
pasirodė bejėgiu, dėlto Ilum- 
boldtas ir atsakė poetui, “ai 
skaitau pareiga jus įspėti, kao 
nežengtumėm prūsų žemėn“. 
Liga gi toliau plėtėsi, pirštai ii 
dešinioji koja nustojo jausmin
gumo, delko jam buvo sunku 
vaikščioti. Gydytojai jį pasiun
tė j Barežo vandenis, bet jam 
tapo tik blogiau. “Mano orga- 
nai-r-rašė jis—taip nusilpo, kas 
aš negaliu rašyt; štai jau ke’cun 
mėnesiai, kaip nieko nevalgau, 
nes sunku kramtyti ir nėra jo
kio skonies jausmo. Aš taip 
pat baisiai išdžiuvau, vargšas 
i ‘?>as apverktinai susitraukė ii 
aš tapau panašus į liesą, viena- 
:-.kį Haniba’ą. “ Kaip kad ir 
rašytojas Nekrasovaa atsidūręs 
tokioj padėty rašė , “gerai būt 
numirt—sunku mirt“, panašiai 
ir Heinū— “ne mirtis (jei ji 
yra), o mirimas”... “Nei gyvas, 
nei miręs’’ — mūsiškai sakant. 
Lankęs jį pradžioj 1848 metų 
Laube rado draugą labai persi
mainiusį, išdžiūvusį kaip skele
tą, apaugęs žila barzda, dėlto 
kad dėl nervingumo nebuvo ga
lima prileist britvos (skustu
vo) prie veido (lig to laiko Hei- 
nė skutosi labai dažnai), su su
sivėlusiais ant kaktos nusilei
džiančiais plaukais, matyt galė
jo ta vargais negalais. Bet ne
žiūrint į tą.ligą jis vistiek in
teresavosi politiniu ir, socialiu 
gyvenimu, kas ypač pasireiškė 
per vasario mėn. revoliuciją 
1848 m., įvykusią tada, kada 
liga poetą buvo suėhiusi dar 
smarkiau. Tiesa, kad jo didelis

pritarimas “didžiosioms vasario 
dienoms“, kaip jis jas vadino, 
greit virto j skeptiškų, pesi- 
mistinį nusistatymą dėl veiki
mo “laikinos valdžios“, kurioje 
poetas atrado^ daug “kenksmin
gų komedijantų“, pastebėda
mas, kad “liaudis, didelė našlai
tė, neėmė iš revoliucinės urnos 
tuščius bilietus, taip menkus, 
kaip tie laikinieji, valdytojai“, 
'bet tas nenuneigė—kurį, sulig 
štrodtmano, dargi didelė liga 
negalėjo padaryt konsevatyviu, 
nenuneigė norą sekt įvykius ir 
apgailėt, kad esąs pats nepage- 
jrinamoj padėty “man reikėtų 
būti —rašė jis —tuo laiku mi
rusiu arba sveiku“. Labiausia 
jis domėjosi, kaip tas atsilieps 
Vokietijoj “bet— rašė jis — aš 
negaliu užsiimt tuomi daug, 
dėlto kad gaunamos iš tėvynės 
liūdnos naujienos veikia į mane 
taip nesmagiai, kad mano svei
kata blogėja kaskart, kaip gau
nu tokią žinią...“ Iš to tarpo jis *

♦

parašė ir keletą korespondenci
jų, ir keletą eilių, bet tai buvo 
paskutinis plunksnos darbas, 
dėlto, kad 1848 m. buvo įžy
miausi jo ligoje. Liga dar pa
sididino, skausmai darėsi vis 
baisesni, “štai jau trys mėne
siai—rašė jis — kaip aš kenčiu 
tokias kančias, kokių negalėjo 
.šgalvot dargi Ispanų inkvizici
ja. Ta gyva mirtis, tas ne-gy
venimas ypač nepernešamas, 
kada prie joą prisideda skaus
mai“... Ir vistik neperstodamas 
jaikaut jis išsireiškė, kad laike 
suirimų nugaros smagenyse, jis 
pradedąs abejoti ar iš tikro 
‘žmogus dvikojis dievas, kaip 
tą tikrino profesorius Hėgelis, 
Berlyne“, Ach, aš jau ne die
diškas dvikojis... aš jau ne 
džiaugiąsis gyvenimu...” Del to 
kad jis nors kiek pamirštų
skausmus, duodavo jam kas
dien opjumo, nematymas jam 
pasididino, taip kad kai norėjo , 
pažiūrėt į įėjusį kambarin, tu
rėjo pakelt, iš visų jėgų voką 
dešiniosios akies, kojos išdžiu
vo ir tapo minkštomis, kaip po- 
peris, galva jo tuo laiku, kaip 
tai aprašo atsilankęs rašytojas 
Levinas šiukingas,— “tikra gal
va Kristaus, su Mefistofelio 
šypsena“, taigi nenuostabu, kad 
poetas tuo laiku rašė: “gyve
nimas dėl manęs amžiams pra- 
.oštas, o aš gi taip myliu gyve
nimą, taip karštai, taip jaus
mingai...“ Jam ateidavo mintis 
ir apie savižudystę ir nors pas 
jį po ranka radosi opiumas ir 
kišeninis kinžalas, vistik jį su
laikydavo mintis apie žmoną ir 
papūgą (!) “nebūt pas mane 
žmonos ir papūgos, pabaigčiau 
aš su savim, kaip romėnas!’’ 
Gydytojai darė viską, kad tik 
sumažinus skausmus, ypač dr. - 
Giubi; nematydamas geresnių 
rezultatų, kurie ir nebuvo gali
mi, ligonis pats ėmė skaityti į- 
vairius medicinos veikalus, kad 
suradus savo ligos priežastį, 
bet draug ir ironizavo save: 
mano medicinos užsiėmimai, — 
atneš man maža naudos; dau
giausia tai ką aš gausiu, tai ga
limybę skaityt danguje paskai
tas, kad įtikrinus klausytojus, 
kaip kvaila gydyt žemėje iširi
mą nugaros nervų. Kada vis iš 
gydytoju pasiūlė jam naują bū
dą gydymui, šis atsakė: “Da- 
ieskime—sako jis — jūsų būdas 
nuramins mano nugaros nervus, 
bet užtai pradės irti kiti... Ma
no nervai labai ypatingi — tai 
nuostabus, nelaimingi nervai; 
jei juos nusiųst pasauHnčn pa- 
rodon, jiems beabejo paskirtų 
auksini medalį už galėjimą teikt 
įvairiausius skausmus ir kan
čias...” šiek tiek malonumo jam 
teikė draugai, ir draugų atsi
lankymas. Tuokart jį atlanky
davo; žorž Sand, madame ži- 
rarden, Diuma, Žerur de-Ner- 
val, Teofil Golje, Beramže, 
La.ssal, ILaube, Meisner, Adųlt 
Star, Gebellja ir kiti. Be šių 
dar dažnai ligonį lankė niada- 
m< Zober, kuri- Mali Ida vadi
no “mažąja leją“, de! jos mo
kėjimo ramint ligoni. Žober
susipažino su Heine, šiam

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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TAUPYTOJAS, po apskaitymo savo 
išlaidų, kaip kada jėško saugios vietos 
dėl investavimo savo pinigų už gerą 
nuošimtį. Jis suras šioje bankoje ko 
jis jėško.

Musų Pirmų Morgičių Real Estate 
Auksiniai Bonai yra tikrai geri, kon- 
servatyvis investmentas. Jie yra pa
remti ant pirmų morgičių geriausios 
rųšies namų ir randasi tokioje vietoje 
kur namai turi tikrą vertę.

Ar galime mes suteikti jums daugiau 
nurodymų apie musų išleistus bonus 
kuriuos mes siūlome?

Į-Įome Rank*»°TRUST (S
Kapitalas ir surplus $1,500,000

Atdara utarninkais ir subatomis iki 8 vai. vakaro.

| PASKUTINIUS 
TRIS MENESIUS

taupymo sąskaitos šioje banko
je pasidaugino virs 2 3 miliono 
dolerių.
Virš iš 200 bankų Chicagoje tik
tai randasi 3 kitos bankos kurių 
taupymo sąskaitos tiek pasidau
gino.
Populiarumas šios bankos yra 
dėl finansinio stiprumo ir dcl 
greito ir gero patarnavimo savo 
kostumeriams. Jei dar neesate 
musų vienas kostumerių — mes 
kviečiame tepti juomi.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

MALT TŪNIC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

gooo »©« n»i hom* 
>M ■»<*»• <•

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale. Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

3r. B. McNicholas
Prašykite savo groaerninko arba aptiekuriaus, jeigu jie negali 

sutelkti, tuomet pašaukite

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmoksimų.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A BARTKUS Pree

I 1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
. —• Tii iri.u,,- • e.-,.nu.».»—<>' -u .»MW. mur

Henricho Heine’ 
Gyvenimas

(Tęsinys iš 4-to pusi.)

lankant jos “solioną”, kame 
susirinkdavo įvairus veikėjai 
ir rašytojai.

Nors kūnas jo buvo visai 
beveik suiręs, bet smegenys 
tebebuvo sveiki ir Ulinės pro
tas dirbo dar smarkiau. Tuo 
laiku jis parašė — “Išvaryti 
dievai“, “Prisipažinimas”, “Ro- 
mancero*, “Lazar”, “Paskuti
nės eilės“, kurių charakteris
tikai užteks pakartojimo auto
riaus žodžių: “Kaip apakinta 
lakštingala, aš dainuosiu juo 
gražiau”... Tam laikui pri
klauso ir “Memuarų” rašymas, 
iš kurio mus pasiekė tik labai 
maža dalis. .Jau 1840 m. jis
buvo prirengęs keturius “Me
muarų” tomus, bet dėl pažadų 
Karoliui Heinei*), dėl pamai- 
nymo religinių įsitikinimų jis 
didesnę dalį pats sunaikino, 
toliausi jis kitų dalį pertaisinė- 
Jo ir išnuujo raič beveik lig; 
pat mirties, po kurios jie liko 
jo žmonai. Jo žmona reika
laujant Karlui Heinei pasiža
dėjo jų nespausdini tol, kol 
jai bus mokama pensija (po 
Karoliaus mirties ši pensija 
buvo jai padvigubinta), tuo 
laiku lankėsi pas brolio žmo
ną. Maksimali jonas Heinė di
desnę dalį jų sudraskė, dalį iš
sivežė (Rusijon), dalį paliko 
Matildai. Ta dalis ir buvo iš
spausdinta, po iMatildos mir
ties, laikrašty “Gartenlaube”, 
vėliau (1881 m.) išėjo atskyra 
knygute.

Pirmomis vasario mėn. 1856 
metų dienomis su juo pradėjo

jis vis neperstojo rašęs ir bū
tinai norėjo užbaigt “Memua
rus“, Hitą vasario jis pasakė: 
“popieros ir paišelį”, bet tai 
buvo jo paskutiniai žodžiai. 
Paišelis iškrito iš rankos, pra
sidėjo agonija ir 17-lą vasario, 
ryto 3 vai. 45 m. didysis poe
tas ir kentėtojas mirė:

Prieš mirtį išsireiškė, jog 
mirštąs tikėdamas į Dievą ir 
irigulys prie liuteronų religi- 

. os, bet prašė vienok, kaipo 
senas kunigijos priešas, kaęl j j 
išlaidotų be bažnytinių apei
gų ir be dvasiški jos dalyvavi
mo, ir kad ant jo kapo nesa
kytų kalbų. Nedidutis drau
gų būrys, kuriame buvo: Diu
ma, Teofilas Gotje, Pol Sen- 
Viktoras, istorikas Minje. ir 
keletas vokiečių žurnalistų pa- 
aidojo poetų Mantmarto kapi

nėse. 'Mat i Idos pastangomis 
)uvo pastatytas paprastas pa

minklas su dviem paprastais, 
>et reikšmingais žodžiais: 

“Henri lleine”. 1910 metais,

Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamčginti

Severas 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduole nuo kosulys.^

h
Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.
Tos dvi gyduoles yra geriausiai dėl 

kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis | aptieką.
' W. F. SEVERĄ CfO.
CEDAR RAPIp^/fflyĄ^,

ANGLYS - KOKSAI I
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsiveri- 

-mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid, ,
5822 So. Ručine Avė. •

Tel. Wentworth 0209 i* 
Englewood 4760

\

Austrų karalienės rupensniu, 
buvo pastatytas naujas puikus 
paminklas', kitas pastatytas 
Korfos suloje. Tuo tarpu Vo
kietijoje nieko nėra nei pana
šaus Į paminklą autoriui, “Ke
lionės Vaizdą”, “šiaurės Jura“, 
“Dainų knyga”, nėra, nes tie 
miestai, kuriuose buvo norima 
draugų statyt jam paminklas, 
griežtai prieš tai užprotestavo, 
užprotestavo kaipo prieš sta
tymą paminklo buvusiam... 
“žydui”, “nedorėliui”, “neap- 
kentusiam religijos” etc. ir nu
marino visą sumanymą. Taip- 
pat ligšiol nepavyko ir Angli
joj pastatyt paminklas kitam 
“didesniam nusidėjėliui” —• 
Baironui..... Es ist eina alte

Gcsclnchte, doch bleibt šie 
immer neu...”

Kūrybos dirvoje jis papras
tai lyginimas su Baironu. Gy
venimo atžvilgiu jį galima pa
lyginti su Dovydu ir Puškinu, 
ypač su Dovydu Senojo Įsta
tymo įstatymo), nes pirma: 
Heinė ir Dovydas—žydai, ant
ra—abu moka grieŠyt, moka 
ir pakutavot, trečia — labai 
linkę prie moterų... 'bet garbę 
Juodu, tai nevienodą sulaukė: 
vienas tebeminimas Šventose 
knygose, kitam net tėvynėje 
paminklui vietos nėra, vieno 
kuriniai giedami bažnyčiose— 
kito—kartojami vokiečių liatb 
dies lupomis dainose...

1O-TIES METŲ JUBILIE
JUS BAIGSIS SAUSIO

16,1926

Atsilankykite, ir jeigu •
. • 17

dar negavote dovanų 
jubiliejaus laiku, tai 
kiekvienas atsilankęs 
turėsite progos apturėti

Gulbranuo Trada Mark 
GULBRANŠEN.

Vienatinis Planas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 į savaitę.

Pamatykite pąs
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

PADEK SAVO PINIGUS ANT 
6-TO NUOŠIMČIO

ANT MUSU AUGŠTŲ PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Reikalaukite platesnių žinių pas 
Valdybos Narius

Dabar yra jums geriausias laikas sutvar
kyti savo pinigus —.nesugadinus nuošim-

* eių — perkeliant iš kitų Bankų į savąją 
Pirmutinę ir Didžiausią Lietuvių Valstiji- 
nę Banką Amerikoje — Metropolitan State 
Banką.
Kapitalas ir Perviršis $350,(100.00

Banko turtas virš 
Trijų Milijonu Doleriu

Už pinigus perkeltus arba padėtus iki Sau
sio 15-tai dienai, nuošimtis bus mokama 
nuo pirmos dienos Sausio.

* Siųskite pinigus Lietuvon perėsią stiprią 
įstaigą, kur patarnavimas yra kuogeriau- 
sias ir pigiausias.

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. 22nd St., kampas Leavitt St.
BANKUS* VALANDOS: Kasdieną nuo 9:00 vai. ryto iki 

4:00 vai. vakare. Utarninkais ir Subatomis iki 
8:30 vai. vakare.

PASINAUDOKITE
PROGA!

Dabar yra laikas gauti

Puikią Dovaną iš
PIRMA DOVANA

© u. D. C’o , 1920

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

— Pritaikau taipgi akinius

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

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvts, 3-čias augštaa 
Kambariai 14, 16, 16 ir 17 

Ant I’latt’s A. p tiekos 

Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9:30 iki 
8:80 vakare.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčianti nuo chroniikų, labai 
«unkių ir ailpninan- 

pasinau- 
dokite Ala proga. 
Gydymas ir ligydy- 
mas chroniikų n«u- 

■ kraujo, odos
*r •*{Ovio ligų, yra 
mano gyvenimo dar- 
bas. A A geriau no- 
riu apsaugoti svei
katų žios iaJies 
žmonių, įlietoj būti 
jų valdytoju. Ai ti
nau, kad ai galiu 
suteikti jums ge
riausi gydymą, koks 

moksle.

"606" “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

Ičirškimai teisiai { gyslas dėl kraujo 
suirimo. Ičirškimai tiesiai j gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki iiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą čio- 
PUS, antitoksinus, speciales {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

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

337 W. Madison St., Chicago, UI.

iinomas me-dicinos

Garsinkite Naujienose
■N N ••"•MM—HM—MM MM M

Umversal State
BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ ĘANI^OS

Kapitalas ir perviršis.... $300,000.00 
 Turjtas virš.... ............. $3,000,000.00
ATEIKITE TUOJAUS MUS V BANKON,

ir atsinešk bile kurios kitos bankos knygutę, o mes be jokio Tamislai 
iškaščio perkelsime sumą su pilnu nuošimčiu j musų Banką, ir duositųc 
Tainistai GERO GILI ŪKIO BILIETĄ, dėl musų 28 PUIKIŲ DOVANŲ.

• JEIGU NETURI JOKIOS BANKINĖS KNYGUTES, 
tai nelauk ilgiau, tuojau ateik inusų Bankon ir atidaryk čia TAUPYMO 
SĄSKAITĄ, o gausi GERO GILIUKU) BILIETĄ, dėl musų 28 
PUIKIŲ DOVANŲ. x ( Į

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

ANTRA DOVANA z

TREČIA DOVANA

RADIO SĖTl’LĄYER PIANO

Ir dvidešimtis penkios kitos • puikios dovanos!
Nepasivelinkit! ta proga tęsis tik iki tyovos 2, 1926.

AUKSO LAIKRODIS



NAUJIENOS, Chicago, III

Open Forum

Lietuvių Kaleliuose.

metodai

pagerintas

čempiono

(•oratorijos

Sinionies Dainos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Garsinkites Naujienose

Kreipkitės j

busite apaau

Kaina 50c. per

1.50
1.00

vienas inves 
arba nuošim

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Svarbu, kad Jus .Gautumėt 
Visus Faktus Perkant Bonus!

gan gerai 
lietuviams 

Būdamas

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

rno- 
vai- 
yra

Atsakantis 
jums 
man. 
maa.

WALLACE GARAGE 
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

PIJANy KRAUTUVES 
The Peoples Furniture Co 

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

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

FARMER” BURNS APIE 
POŽĖLA

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

rano darbininkas, lada išvyko 
j Chicago ir slapstėsi, bei gryš- 
damas iš laidotuvių užvažiavo 
i restoraną ir tuojaus tapo nu
šautas dviejų vyrų, kurie pa
bėgo automobiliu.

Stengiasi uždrausti ga 
bentis mušeikas

yra zino- 
kojomis”. 
tik ilgos,

Kas 
tas jau- 
veržtu- 

lėgiamas. Kai kurie su
turi tokias

Sarpalius rengiasi “su 
slėgti” Požėla

Nauja inteligentė 
lietuvaitė

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

Gyląs ir Skausmus

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir d ratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd SU Chicago 
Phone Canal 2591

Parduodam ant lengvų iš m o 
kčjimy

Antras nušautas Mel 
rose Parke

Tel. Republic SI35

Paul Hanuska 
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS 4KTU specialistą;

Atėjo žurnalas “Kul
tūra” No. 11. Kaina 45c 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

Chicago, lū.
i Labiausia Sarpalius 
mas savo ,‘ilgomis 
Bet jo kojos yra ne 
ale ir nepaprastai tvirtos 
papuola tarp jo kojų, 
čiasi taip, kaip suris 
vilose 
ko, jog Sarpaliu 
jau tvirtas kojas, kaip čempio
nas Stecher.

Bij unaitė 
suorganizavusi nedjde- 

South

Užvakar Universal Atletikos 
kliubą aplankė “Farmer” 
Burns, kuris išmokino ristis 
Fnink Gotchą ir Joe Stechorj. 
Savo laiku Burns buvo geriau
sias ristikas., bet dabar jis jau 
yra senukas, nes turi 60 su 
viršum metų. Matydamas, kaip 
Požėla treniruojasi, Burns pa
sakė, jog- už kokių metų Požė
lai taip jau gerai amerikoniškai 
risis, kaip ir greko-romaniškai.

Lietuvių Dentistas petur- 
naus geriau.

Traukimas dantų be 6kaz.’3io 
Bridge geriausio aukso. Su rausi) 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
temas musų kainas. Sergėkite sav<. 
dantis, kad nekenktu iusu sveikata.

1545 VVest 47th Street
Netoli Ashland 4vn.

Rytoj po pietų k Ii u be treni
ruosis New York o universiteto 
ristynių instruktorius. Jis yra 
vienas vokiečių geriausias ris
tikas. —X.

Ji ketina duoti lietuvių kal
bos pamokas netik vaikams, 
bet ir suaugusiems, kaip pa- 
vieniems, taip ir grupėms, ar 
ištisoms klesoms. Susidarius 
grupei ar klesai ji sutinka va-

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

Pinigus gavo:

Jus turite labai gera progą ir naudą dasižinoti viską apie sa 
vo investmentus nuo žmogaus, kuris noriai jums išaiškins vi 
sas smulkmenas ir atsakys visus klausimus.
Kuomet jus nusipirksite savo staką jųl pilnai busite užganė 
dintas ir jusŲ pinigai bus pilnai apsaugoti ir jus 
gotas. "
Iš esamų rekordu šis bankas didžiojasi, kad nei 
tuotojas dar nepražudė nei vieno dolerio sumos 
čių ant Real Katate Auksinių Bonų arba Pirmų Morgičių reko 
inenduotu musu kostumeriains. ..Faktiškai banka pati yra in 
vestavusi savo pinigus į rekomenduojamus bonus arba morgi 
čius.
šitas vienas faktas pats per save atgabena pas mus tūkstan
čius lietuviu draugų.
Lietuviai čia yra maloniai sutinkami musų Lietuvių Skyriuje, 
Mr. J. čaikauskas pasikalba su jais jų prigimtoje kalboje ir 
išaiškina jiemu visas smulkmenas ir kokią jie gali turėti nau
dą iš dešimts miliony dolerių turtingos hankos.
Jus esate maloniai kviečiamas išdiskusuoti visus savo reika
lus su Mr. čaikauskiu. Jis maloniai pasitiks jumis.

jau yra pa
sergate, ne- 

remianties gydy- 
Ateikite 

HEALTH dėl tikro 
r laboratorijos išegzami- 
kuri parodys 'jūsų ligą

Tad Sarpalius ir sako, jog jis 
Požėlą suspaus kaip sūrį.

Visose aptiekose—35c ir 55c puodukas Ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Palengvins aidą įtempimą, kuria 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, ūkią aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataiifctą, ati 
ta ir. o trumpregystę ir t 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminarizjM d» 
romas su elektra, parodao&a ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 

krei- kreipiama j mokyklos vaikus. AkL 
į i .... 1 nial nuo $4.00 ir augščiau. Vai: K 
na,‘ iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p 

1545 West 47th Street
Pbone Boulevr.rd 7589

sos knygos gražiai išleistos ir gausiai paveiksluotos 
Užsakymus siųsti adresu:

“KULTŪROS” B-VĖ,
. Lithuania, Šiauliai, Dvaro g. 83.

5316 -Pranciškui Paulauskui 
11821—Onai Partauskienei
5318 Tadeušui Žemguliui 

21011 Elzbietai Bagočienei
5325- Liudvikai Vecneitei 

22462 Magdalenai Dargaitei 
22468 Antanui Zajiaveckiui 
22478 Barborai Oranckinei 
22488 Onai Plikaitienei 
22492 -Stefanijai Vaišnorienei 
22498—L. (i abri lavi ča i te i 
21563 -L. Tamašiunienei 
20963 Petronėlei Beržienei 
22418 -Pranciškui Vilčinskui 
11769 Petronėlei Vitkienei
5182 Onai Žemaitytei 
5203—M i kol u i Varnui 

22357 Povilui Bružui
5209 -Alfunei Bagdonaitei

Tel. Lafayctte 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Chicnąo, UI.

Chicago (>|M‘n Forum 
nantj .sekmadienį, po 
Apollo ten Irę, kalbės Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
\Vni. Green, kuris užėmė Sa- 
nuiel Gompers vietų po pasta
rojo mirties. Prieš lai VVm. 
Green per ilgus metus buvo 
angliakasių unijos sekretorius.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdiery

1555 W. 12th Street
11 augsias. Room No. 4 

CHICAGO, ILL,
Valo, p rosi n a vyrų ir moterų 

drabužiu s A

Organizuoti darbininkai de
da pastangų sustabdyti impor
tavimą iš kitų miestų visokių 
mušeikų laike ; streiko. I uo 
tikslu alderma'nas Oscar Nel- 
son, vicc piezideutas Chicagos 
Darbo Federacijos, įnešė mies
to laryboh patvarkymą, kad vi
st, s detektivų agentūros, laike 
streiko, turi priduoti policijos 
viršininkui saraša kiekvieno 
sargo-mušeikos, specialiu poli- 
cisto ir šnipo pristatyto prie 
streiko apimtos dirbtuvės ir už
tikrinti, kad visi jie yra Ame
rikos piliečiai ir kad yra išgy
venę Chicagoje mažiausia me
tus laiko. Taipjau toms vie
toms negali būti samdomas jo- 
kis žmogus, kuris buvo baus
tas už nusidėjimus.

Miesto tarybos teisių komi
sija svarstė tą pasiūlymą, jį 
pi iėmė ir padavė miesto tary
bai. rekomenduodama taipjau 
pi įimti. Policijos viršininkas 
Collins taipjau sutiko su šiuo 
pasiūlymu, bet nemano, kad tai Į 
sustabdytų samdymą negeistinų j 
asmenų mušeikomis.

Komisija taipjau rekomen
davo miesto tarybai atšaukti 
senąjį patvarkymą, kad priva
tinės detektivų agentūros turi 
priduoti miesto klerkui visų 
savo darbininkų vardus ir lo
ti >g ra f i jas.

Central Manufacturing District Bank 
-< 1112 VVest 35th Street

Resursą virš $10,000,000
VALSTIJINĖ BANKA CLEARING HOUSE BANKA

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS1 SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

5289 Jievai Miklaajunicnei 
5291 Marijonai Jankevičienei 
5280 Elvinai Andriejui lienei 

11800 Petrui Nakčiunui 
11799 34ortai Bartašienei
5347 Marcelei Norbutienei ' 
5335 Mari jonai Armoškienei « 
5327 Antanui (Lcifeldui
5308 Mortai Marcinkienei
5294 M. šalkauskaitei 

22366 -Petrui Budginui 
11806—-Izidoriui Robacaukai 
11811- Izidoriui Virviciui
21028 -Onai Bartkevičienci 
21030 -Emilijai Kodasevičienei
21029 Petronėlei Dapkytei
5290—M. Balčiunytei 

75234 J. Armalavičienei 
5300- Adomui Tarvidui

DR. A. WARCHALOWSKI 
O T O M E T R I S T A S 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. Pirmutinė lietuvių optinė krautuvė 

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

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

I. “Kultūros” žurnalas metams — Dol 
II. Tinkamiausios dovanoms knygos

Merginom?. Binkio
šeimininkėms. Namų ruošos vadovėlis ..........................

Maistas ir valgių gaminimas .......................... k.......
Jaunimui. Iš tamsios praeities į šviesią ateitj ...............

Stebuklai ir paslaptys .......................... ...................
Vaikams. 1001 naktis ................................................. .....

Oscar Vilde pasakos .................................................
Keinekė Lapinas ........................................t..............
Evaldo gamtos pasakos ................... ...................... .
Burtų pasaulis ...........................................................

Ūkininkams. 1925 m. Ūkininko Vadovas ............... .-.....
Ūkininko Dangus ...........................  ....
Kame Išganymas .....................................................

Moksleiviams. 1925-6 Moksleivio Kalendorius kišeninis 
Wellgo Pasaulio Istorija ........................ ......

Rab. Tagorė. Namai ir Pasaulis ..........................
Vienuolio Raštai ......................................................... puikiausioj 

svetainėje 
Michigan Avė.)

Porą dienų atgal Melrose 
Parke rasta lavonu nušauto ne
pažystamo žmogaus, l.avonas 
lapo identifikuotas kaipo James 
O’Brien, gangsteris, kuo nors 
užpykdęs savo draugus.

Tą pačią dieną Venetian re
storane, irgi Melrose Parke, 
lapo nušautas James Gampa- 
nille. 21 m. Fame restorane 
jau titėias žmogus tapo nu
šautas bėgyje vienų metų. Spė
jama, kad tai yra pasekmė 
munšainerių saivtarpines ko
vos, nes buk Geimu saiku ban
danti užkariauti Melrose „Par
ką. Kokiu nors budo Lazzaro 
ęiemente užpykdė tą saiką ir 
jis tapo restorane nušautas. Jo 
puti našlė nuėjo tada dirbti 
į tą restaraną, kurio savininku 
buvo jos vyro draugas Aniello 
Taddeo. Jis tapo nušautas rūgs. 
27 <1. ('ampanille, buvęs ręsto-

KIMBALL RUANAS
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 ištobulintų piano mu
ziką.

DR. B. M. ROSS
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

Daugiausiai 
kraujo 
jas nebandykit senais budais. 
VYRAI 1 Spe Halis serum gydymas yra vai* 
tojnmaa su geru pasiuekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnėms vyrame. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gUių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
Ir ininykusiems vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

k jau iigydė tūkstančius Įmonių, tai ’T« 
užtikrinimas sergantiems, kad jie gaus va 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gr 
dymui kambarių. Kraujo iibandymas ir la 

egzamlnacija dykai su gydymu 
Patarimas Dykai
medik&iit patarnavimas suteikt 

sveikatą ir laimę. Geriausia gyd.v- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydr- 
Ateikit čiandisn.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yrV 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Aųgštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki « 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėliais, teredomis ir subatotnis nuo m 
ryto iki 8 vakare.

K. Sarpalius yra 
žinomas Chicagos 
kaipo geras ristikas. 
Chicagos universitete 
mėjo studentų čempionatą. 
Čemipionate dalyvavo dešimties 
universitetų studentai ristikai. 
Pereitą metą Texas valstijoj jis 
laimėjo kelių miestų 
varda.

’ Požėilos-Sab paliaus ristynėse 
dalyvaus dar Marin Plėstina, 
John Freberg, Borisovas ir ki
ti. Užtat sausio 19 d. bus at
mintina lietuvių sporto • istori
joj. Ji bus dar atmintina ir 
todėl kad pirmą kartą lietuviai 
surengs nstynes 
Regiment Armory 
(16 St

■MHOUSE OF HEALTHbbi 
Ištyrimas Kraujo 

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami* 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai

Eiga tikrai ištirta, 
siau išgydytą. Jeigu 
keųtėkite ilgiau, 
tojų spėliojimais. 
HOUSE OF 
fizinio 
navimo, 
kuoaiškiausiai

1000 kartu bus geriau jeigu dovanų vietoje 
savo giminėms ir pažistamiems Lietuvoje persiųsdingite 
‘Kultūros” b-vės knygų arba užsakysite jiems suprantamą 
mokslo paveiksluota žurnalą. .

Tuo Hudu padėsite greičiau pašalinti tamsos sloguti, dėl 
kurio daug kam Lietuvoje ir jums Amerikoje savo tėvynė tapo 
ne miela.

ir tikras Europinis L»> 
escide gydymas stįsd- 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo

damas ut g*
temą kainą ZpO

tiktai trumpam laikui
chroniškų ligų paeina nūs 

užkrečiamų ligų. Kad Ugydtius

CHIMfiOS
ŽINIOS

Porą savaičių atgal iš Lietu
vos į Chicago atvyko ir čia 
apsigyveno jauna inteligente 
lietuvaitė, mokytoja p-lė Kle
opatra Bijunaitė. Ji yra labai 
simpatinga ir darbšti, tad -ir 
Chicagon atvykusi nenori sėdė
ti rankas sudėjusi, bei nori dir
bti visuomeninį darbą. Kadan
gi ji yra mokytoja, turinti pa
tyrimo ir mokytojavusi Lietu
vos gimnazijose tad norėtų ir 
čia panašų darbą tęsti 
kinti chicagiečių lietuvių 
kus lietuvių kalbos. Tai 
labai svarbus darbas, nes 
gimę lietuvių vaikai nemoka 
savo tėvų kalbos; mokintis gi 
jie neturi kur, o patys tėvai 
tankiausiai yra perdaug užimti, 
kad galėjus savo vaikus mo
kinti. Todėl p-'lės Bijunaitės 
darbas — mokinti lietuvių vai
kus, bus labai naudingas vi
siems ir yra labai reikalingas, 
vertas visų kuodidžiausios pa
ramos, nes mokytojų mums la
bai trūksta.

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių murinj 

bungalow už 
$4950 ’

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

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

Viską padarysime naujausios 
• mados

Polley Construction
- Company

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

Kraujo, pūslėti, šlapumo, privatinė*, *li 
to«, uŽHendintoii ir užkrtčiamoa ligo* vi 
išgydomu*

Vartojami naugiauai ir geriausiai 
žinomi

žinoti j namus ir salę. Mokestis 
gi busianti visiems prieinama.

Jos maloniu patarnavimu tu
rėtų pasitarnauti ypač, vaikų 
draugijėlės, kurios dejuoja dėl 
stokos mokytojų, o kur tokių 
draugijėlių nėra, tėvai galėtų 
pasirūpinti tuojaus jas suorga
nizuoti.

Mokytoja p-lė 
jau turi 
lę lietuvių vaikų grupę 
Sidėj ir‘tuoj pradės tei 
Duotis.

Su ja galima susižinoti 
pianties adresu 6445 So. 
per Avė. (arti Jąckson parko)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

IS SENŲ AUTOMOBILIU) 
PADAROME NAUJUS

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visae užslsenėjusias ligas, 
kaip tai nerAų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugŠtumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime didelj skaitlių gydytojų 
jeigu rei

kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nors svarbioje Ilgoje arba neti
kėtame atsitikime., atsilankykite 
pas mumto. Ateikit šiandien! 
Saugokit savo sveikatą I 
“Gali atlikinėti sunkius darbus ir 

gyvenimu"
"Atvažiavus pas jumis kentėda

mas 
kiekviena permaina oro, vėl |gaw 
davau slogas 
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna ryta spau
džiau plėgmą. žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais nusikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
no, kaip

Linkiu 
mo, kurio užsitarnavote, 
tikrai jums atsidavęs". 

WILLIAH C 
8044

jūsų patarnavimo, 
daryti pasitarimas 
svarbioje figoje 

atsitikime, 
inuinta. 

savo

džiaugtis_ ______
----- 1 v.... __ 1_ 
užsisenėjueiu kataru

Visuomet jaučiau'
kepenys 
. Kožna 

Žudžiau 
galėjau dirbti

____j 1 
nepagell

galiu 
gAenimu. Turėsite daug 
iš mano kaimininkystėe 
pažystamų, nes visi ti- 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasisekt- 
palieku

ALM, 
Grattan Avė. 

Turime daug panašiai liudijan
čių laiškų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų 

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 6:30 vakare. Utarninke. se- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai 
dienų.

House/Hluto 
t* F»i>sn*non Binu>iwn i

164 W. VVaahintfton St.

SBANK



NAUJIENOS, Chipago, III
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PPADĖKAVONft
A. A. Julijona Balilionienė, 

kuri mirė Gruodžio 3 dieną, 
1925 ir palaidota tapo sausio 
5, 1926, o dabar ilsis šveryto 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidč- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
''askutinį patarnavimų ir pa
lydėjo jų į tą neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojaiue musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Statkui^ kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos siela; dėkavojame grabo- 
riui A. Masalskiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jų į 
amžinaslį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdima ir rū
pesčius, dėkavojame draugijai 
šventos Petronėlės už gražias 
draugijos apiegas ir gražų 
patarnavitna n* pagalios dč- 
kavojame visirtns dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
c tau musų myliiAa Julijo
na sakome, ilsėkis šaltoj že
mėje.

—Antanas Balilionis/

Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Jauty Sąjunga ir taika
Dabar labai daug kalbama 

apie panaikinimą karų ir kaip 
užtikrftiti taiką. Tas kalbas su
kėlė pastarasis baisusis pasau
linis karas, nuo kurio dar nega
li atsigauti visa Europa. Dabai 
visi yra susirūpinę palaikymu 
taikos. Bet kaip ją išlaikyti? 
Kaipo viena priemonių pašalin
ti karus ir užtikrinti taiką yra 
sutverta Tautų Sąjunga. Bet 
nuolatos kila klausimas, ar iš- 
tikrųjų ta Tautų Sąjunga gali 
panaikinti karus ir užtikrinti 
taiką? Tą klausimą dabar 
svarsto visa Europa, visas pa
saulis ir ieško atsakymo. Dar
bininkai irgi yra labili susido
mėję tuo klausimu, nes karas, 
pirmiausia ir labiausia paliečia 
darbininkus. Tą klausimą 
svarstys ir Visuomenės Darbo 
Sąjunga savo pirmame “Open 
Forum” — Laisvoj
ateinantį sekmadienį, 
ryte), sausio 10 d., 10 vai. ryte, 
Lietuvių Auditorijoj. Referuos 
tuo klausimu Naujienų Redak
torius P. Grigaitis, p. S. Kodis, 
kuris visą laiką sekė Tautų 
Sąjungos veikimą ir dalyvavo 
diplomatijoj ir Dr. A. J. Kara
lius. Jie nušvies tą klausimą 
iš visų pusių, o paskui bus ir 
diskusijos.

Visi kviečiami atsilankyti į
pimiąjį bandymą įvesti ir pas 
lietuvius “Open Foriim”
bendrą ir nuodugną svarstymą 
visuomeninių klausirfių. Netik 
patys ateikite, bet atsiveskite ir 
savo draugus. Reikia rimtai 
pradėti švietimo darbą, su se
nuoju, prieš keletą metų buvu
siu užsidegimu.
Darbo Sąjunga gi stengsis vi
siems tame darbe

laukiamas kliubo maskų balius. 
Kaip ikožną metą, taip ir šie
met rengimo komitetas deda 
visas pastangas, kad tik surin
kus daugiau dovanų ir apdova
nojus atsilankiusius.

Tad visi rytoj vakare bukite 
Lit/t. Liuosybės svetainėje. Bus 
visiems linksmiau, o ir dovanų 
bus tiek, kad užteks jų kiekviė- 
nam v atsilankiusiam.

— Kliubietis.

7 eatras- 
Muzika

i

Vaičkaus Dramos
Teatras

teatras 
ir grynai 

būtent: 
’ ir “Ne- 
Tai yra,

musų klasinės

Tęsėsi pasikalbėjimai bei įs
pūdžių dalinimais iki gaidžių 
ir paskui visi skirstėsi.

|

Rimtai kalbant, p-ia Ona Po
cienė yra musų, Chicagos, dai- 

InininkS, čia ji dainavo, mus 
linksmino. Paskui ji buvo pa
kviesta | Lietuvos Operą, kur ji 
per pereitą trejetą metų daina
vo. Mes gi Čionais esame pasi
ilgę gero dainavimo, taigi pa- 
gryžimas p-ios Pocienės yra 
mums maloni žinia, o da malo
niau mums visiems bus ją iš
girsti ir atsakančiai pasveikin
ti. Nėra abejonės kad jos pir
mutinio koncerto pasiklausyti 
žmonės 
“Onutė”
įima dainininkė. Ji Inusų jau
nos dailės palaikymai daug yra 
pasidarbavusi, taigi ruoškimės 
visi ją atsakančiai priimti.

—Dailės Mylėtojas,
i’ *

Bridgeportas. — Bridgeporto Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu- 
bas rengia metinį balių nedėlioj, 
sausio 24 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3135 S. Halsted St. 
Ant šio baliaus bus naujiems na
riams įstojimas dykai. Gera proga 
pasinaudoti jauniems vyrams, t. y. 
įstoti į minėtą kliubų. Todėl pra
šau kitų organizacijų nerengti ant 
tos dienos panašių vakarų.

Komitetas.

Auditorijoje -netilps, 
yra musų vietinė my-

West Slde.—D-ro V. Kudirkos me
tinis susirinkimas įvyks 9 d. sau
sio, Meldažio svet. 7:30 v. v,. Ma
lonėkite visi susirinkit. Aplikantąi 
Naujų Metų vakare, nesivėluokitė. 
Nariai, kurie turite tikietus urbti ką 
kitų. reikale Naujų Metų vakaro, 
teiksitės priduoti ant šio susirinki
mo. —Valdyba.

APSIVEDIMAI
PAIESKAU apsivedimui merginos 

ar našlės nuo 30 iki 40 m. senu
mo, laisvu pažiūrų. Aš esu pasitu
rintis našlys, 35 m. amžiaus, turiu 
2 dukteris1: 7 m. ir 6 m., moteris 
mylinti ramų gyvenimą, meldžiu at
sišaukti. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Box 642, Chicago; III.

merginos arba 
be vaiky apsivedimui 

40 iki 45 ni. amžiaus. 
1815 S. Balde St. 

2nd floor.

PAIEŠKA U 
našles 
nuo

ISRENDAVOJIMUI
18 gat. apieiinkė.—SLA. 129 kp. 

susirinkimas įvyks 10 d. stuisid 2
po piel. Dvorak Parko svet. prie 

May ir Cullerton gatvių (20 gat.). 
Visi nariai malonėkite susirinkti ir 
atsivesti naujų prisirašyti.—Valdyba.

5 KAMBARIŲ flatas, hot-watcr 
šildomas, naujausios mados. $60 
renda. Adresas:

6803 So. Rockvvell St.

Pranešimai

{VAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 So. Halsted St.
T«l. res. Yda 3408—Blvd. 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

J U (>Z A P AT A S V A L AT K A
Mirė sausio 7 <•, 1926, 6; 10 

vai. vakaro, sulaukęs 47 m. 
amžiaus; gimęs Kauno rady
bos, Kėdainių apskričio, Bei- 
sogalos parapijos, Skienių 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliūdime savo mylimuosius 
ir, mylinčius. Lietuvoj liko 
moteris Antanina, duktė Ona, 
s imi ils Antanas, du broliai: Mi- 
kolas ir Antanas. Paliko nu- 
lindusius draugus ir pažįsta
mus. Buvo narys draugijos 
Vienybės Brolių lietuviu No. 
I ir Tikėjimo Viltis ir Meilė. 
Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuos* 
4522 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 11 d., 8 vai. iš namų 
į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedu- 
lingos pamaldos už velionio 
sielų, <» iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Draugai ir imžistami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse' patarnauja gra- 
borius Eudeikis, telefonas:

Tribūnoj, 
(rytoj

Visuomenės

pagelbėti.
' — B.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

Cicero
Iš Liet. Raud. Rožės Kliubo 

darbuotės

Sausio mėn. 10 d. 
duoda labai linksmą 
lietuvišką programą, 
“Velnias — ne boba 
atfnezgamas mazgas.’ 
galima sakyti,
komedijos, nes figūruoja vien 
tik ta i lietuviški tipai ir \ chu- 
raktmiai. Vaidinime dalyvauja: 
P. Tendžiulytė, J. Vaičkus, J. 
Sankumis, J. Briedis, J. Bura- 
gas, 
kiti, 
nuo 
Hull 
sted
antros durys.)

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

ar kviečia.

Tonw of Lake.—Dr-stės šv. Sta
nislovo V. ir K. metinis susirinki
mas įvyks sekmadieni, sausio 10 d. 
1926 m. Šv. Kryžiaus parapijos sv. 
prie 46 ir So. \Vbod gat/ 1 vai. po 
pietų. Visi nariai susirinkit; bus 
pakeitimas dienos susirinkimams 
laikyti. —F. T. Puteikis, rašt.

18tos Kolonijos Dragustė Meilės 
L. Am. laikys metinį mitingą 9 d. 
Jan. 1926 m. po jtfo. 1900 So. Union 
Avė.—Valdyba.

RENDA1 flatas 4 ruimų — 
elektra, gasas, rendos $23.00. 
šviesus ruimai. Kreipkitės: 3 
lubos, užpakalis.

3122 So. Union Avė.

RENDON 4 kambarių flatas, iš
taisytai, yra vana, dlektra, $25 j mė
nesį. 3240 Seminary Avė. Tel. Grace- 
land 0899.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruejam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

J. Palekas, V. Preikšą ir 
Pradžia 7 v. vak. Tikietai 

35 et. Vaidinimas atsibus 
House teatre, Polkd^IIal- 
St. (lojimas iš Polk St.

"Vaičkaus Dramos Tea
tras duos vaidinimus 

Liet. Auditorijoj

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

' Tel. Cicero 8094.
.... - ■ z

Kliu- 
cicerie-

S. 0. LACHAWICZ
Lietuviu Graborius 

ir Balza m uot ojas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Liet. Raudonos Rožės
■ bas -yra gerai visiems tivvric- 
čiams žinomas, kaipo didžiau
sia ir veikliausia organizacija 
šiame miestely. Kliubas yra 
gana skaitlingas nariais, taipgi 
tvirtas finansais. Palaiko stip
rų ir gana gerai išlavintą 
“Base Bali Team”, kuris perei
tą vakarą sugrajino keletą ge- 
mių su įvairiomis grojikų kuo
pomis ir daufgelį kartų likos lai
mėtojas. \

Gruodžio 25 d., Kalėdų va
kare, kliubas turėjo suvo meti
nę “Christmas Party” (mat šis 
kliubas rengia kas Kalėdos mi
nėtą “party”). Svečių prisirin
ko beveik pilna svetainė ir visi 
smagiai linksminosi įrrie 
L Pociaus muzikos.*

Subatos vakare, sausio 
atsibus ir didysis ir visų

Sausio mėn. 13. d. Lietuvių 
Auditorijoj (Bridgeporte),. Vai. 
čkaus Diramos teatras pradeda 

kaip ir naują erą, nes trečia
dieniais statys Auditorijoj ko
medijas. Pradžia vaidinimų 8 
v. vak., baigsis ant 10 v., po 
vaidinimo gi šokiai, griežiant 
Luke’s Parisian Girls Orkest
rui. Pradžiai teatras parinko 
gyviausią komediją, arba gali
ma. sakyti 1‘ajvsą “(gyvieji na- 
bašninkaj.” . yrą. daroma 
tam, kad patraukti musų jau
nuomenę, kuri mėgsta vien tik
tai šokius ir vodevilius. Čia ji 
turės progos pasišokti ir tuo 
pačiu kartu gardžiai pasijuok
ti. įžanga 75 centai, visoms vie
toms vienoda. Nėra abejonės, 
kad gražus vaidinimas 
kiai griežiant puikiam 
rui sutrauks į Lietuvių 
riją skaitlingą publiką, 
dieniais po senovei 
nimai Hull House teatre.

Tikietai iš anksto1 parduoda
mi Mildos Pharmacy ir Audito
rium Tea Boom.

KAINŪOJA ŽMOGUI FRA 
LĘISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tume! juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SHULKA, 
1739 So. Halsted St.

KIEK

kiekvieno 
kiek jūsų

Teatr. Dr-ste šv. Martino 
iškilmingą metinį Balių, Ne- 
Sausio medieną, 1926 metų,

geros

9 ’d.,
senai

“Gyvieji 
3^ yrą. daroma

ir šo- 
o»i kėst- 
Audito-
Sekma-

bus vaidi-

“Onute” padainuok 
mums, reikalauja 

chicagiečiaj

ATMINIMAS
šiandie sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė su šiuo 

pasauliu mano moteris VERONIKA DIŠIENft netekę 
mes šviesios žvaigždės, kuri švietė musij akyse ir links
mino musų širdis; spaudžia jumis šalta žemelė, o musų širdis 
nuliūdimas s. audžia graudingas ašaras; lai būna jums lengva 
ilsėtis brang’: mano moterėlę. Kaip mirtis yra žiauri ir ne. 
gailestinga, atėmė iš manęs moterėlę meilinga, paguldė kapuose 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji miegu amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai gulėti, o mano Širdis nuliūdime nenu
stos ilsėti. * x

Pamaldos atsibus sausio 16 d. iš ryto, 8 valandų, Nebaltu 

Prasidėjimo Panelės švenčiausios bažnyčioj.
Nuliūdę* vyras:

ANTANAS DlilUS IR DUKTĖ ALDONA.

Vakar vakare būrys chica- 
giečių, muzikos mylėtojų, nuvy
ko j Beethoveno konservatoriją 
ir be jokių ten kauniškių “vi
zitinių” kortelių, bet paprastu 
savo pobūdžiu, atvirom širdim 
ir rankom įėję užklausė:

—Kur yra musų “Onute” 
Pocienė ?

Pirmutinis žmogus tą nepa
prastą delegaciją patikęs buvo 
pats p. Pocius, kuris nustebęs 
drebančiu balsu ilako:

— Gerbiamieji, kame gi daly
kas, mano dūšelė tik ką pargrį
žo po trejų metų ir jus vėl...

Nė žodžio, mes žinom ir 
patys, kad por pereitus trejus 
metus mes pasigėdom 
skambančio balselio, taigi mes 
ir norim žinoti, kada, kur 
kaų> greit praskambės jos bal
selis koncerte.

Tuo tarpu įėjo su žibančiom 
akutėm, malonia žavėjančia 
šy|>sa ir pati “Onutė” Pocienė, 
kuri pradėjo sveikinti ne Kau
no, bet Chicag'os bildu visus ne
įrašytus svečius, ir pareiškę; 
<ad ji nori su chicagiečiais pa
simatyti ir vėl jiems dainuoti, 
o kad jos visi chicagiečiai, be- 
abejo, norės pasiklausyti, tai 
ji ir duos pinu utinį koncertą 
Lietuvių Auditorijoj apie vidu
rį šio mėnesio.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas atsibus subatoj, 
sausio 9 d. 8 vai. vakare Lietuviu 
Auditorium Bendrovės svet. 3133 Sų. 
Ilaltsed St. Malonėkite visi laiku 
pribūti, nes turim daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

—K. J. Demereckis, rašt.

Brigdeport— Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo ^metinį susi
rinkimą, nedėlioj, sausio 10 d. 1 v. 
po piet, Mark White Suuare svet. 
prie 29-tos ir S. Halsted gat. Visi 
nariai-rės, malonėkite būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptartai. —RaŠtininkaas. 
Lietuvių Tautiškos parapijos prie 

35-os ir Union ave? Chicagoje, at
sibus metinis susirinkimas nedė
lioj, sausio 10 d., 1 vai. jio pietų. 
Visi prigulinti prie parapijos bū
tinai malonėkit atsilankyti.

Kviečia Komitetą?*.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

dėl Radio ofiso, su rakandais ar 
be. Ant So» Halsted arba 47 ir 
AshlandAve., Naujienos, 1739 
S. Halsted St. Box 643.
1 *

...................- ------------- ;--------- — -

REIKALINGAS ruimas prie 
mažos šeimynos ant Bridgepor- 
to. Kas turite praneškite į 
šros Knygyną. Box 278

PRAPUOLĖ mano šuo. Juodas, su 
baltu kaklarišiu; jaunas, 4 mėnesių. 
Užpakalinė dešinė koja sutaisyta. 
Jei kas žinotumėt tokį šunį, praneš- . 
kitCj duosiu geras radybas.

J. ŽILVITIS
3308 So. Emerald Avė.

Tel. Yards 2512.

ĮIEŠKO DARBO
Au-

3210 So. Halsted Str.

Liet, 
rengia 
dėlto j, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 vai. vak. 
įžanga ypatai: vyrams 75c, o mote
rims 50c- su drabužių pasidėjimu- 
Taipogi bus priimami nauji nariai j 
draugystę veltui, |curię išpildys apli
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame atsilankyti skaitlingai ir pra
leisti laiką linksmai prie geros mu
zikos. it ’<
Kviečia Komitetas ir visa Draugija

L. S. S. VIII Rdjono kon/erencija 
įvyks sekmadieny, sausio’10 d., 1926 
m., kaip 1 vai. po pietų, Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėsite atsilan
kyti pažymėtu laiku.

N. J. Mauricas,
Rajono Sek r.

Birutės Kalno Draugijos susirin
kimas įvyks subatoj, sausio 9, 
7:30 v. vak., 
Ateikite visi nariai.—A.

subatoj, 
paprastoj svetainėj.

Yaraminas.

M. P. Kliu- 
įvyks, Nc-

Garfield Park L. V. ir 
bo metinis susirinkimas 
dėlioj, January 10, 1925, Jonh En- 
gel’s svetainėj, 3720 Harrison SI. 
Pradžia 1 P. M. Malonėkite visi at- 
silankyti,( nes yra daug naujų ap- 
ssarstymų.—.Raštininkas.

Chicagos Lietuvių i teaugi jos S. 
P. valdybos narių susirinkimas. į- 
vyks Subatoj, Sausio 9 d.,» I vai. p. 
p., Liuosybčs svetainėj, 1822 \Va- 
bansia Avė. Visi Ch. Liet. Drau
gijos valdybos nariai būtinai priti
lo pribut j šilų susirinkimų—svar
bus reikalas.

Chicagos Liet. Draugijos S. P. 
Pirmininkas J. Mickevičius

ChicHgos Lietuvių Draugijos S. P. 
mėliais susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 10 d. ^wianzek Polek svet. 
1316 N. Ashland av. Milingo pradžia 
lygiai 
Mariai

Ch.

1 vai. p. p. Visi Draugijos 
malimėkjle pribūti laiku. 
Liet. Draugijos S. P.

Sekretorius X. Šaikus.

“Open Forum”.--Pirmas Visuome- 
nėš Darbo Sujungus “Open Forum” 
bus nedėlioj, sausio 10 d., 10 vai. 
ryte, Lietuviu Auditorijoj, 3131 .S. 
Halsted St. Tema: “Ar Tautų Su
pinga gali panaikinti karus ir už
tikrinti laikų,” Referentai P. Gri
gaitis, S. Kodis ir Dr. A. .1. Ka
ralius. Paskui diskusijos. Įžanga 
15c. Visi kviečiami atsilankyti.

—Valayba.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys molini susirinkimą sekma
dienį, Sausio 10 d. 1926 m. Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St. Pradžia 1 vai. po pietų. Susi
rinkimo svarba—nauja valdyba už
ims vietą ir 
ątskaila. T 
atsilankyki!.

• viso meto bus išduota 
Todėl nariai skaitlingai

Ig. Žilinskas, Rašl.

Dr-stž- Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys savo metinį susirinkiinų 
nedėlioj, sausio 10 d. 1 v. p. piet. 
Davis Squarc Park svet. prie 45 ir 
S. Paulina gal. Malonėkite visi 
draugai laiku pribūti, nes lurfine 
daug svarbių reikalų aptarimui.

— F. Matuzas, rašt.

Lietuvių Tautiška parapija paren
gė puikų ęonfety balių su įvairiais 
pamarginimais subatoj, January 9 d. 
1926, Vaicuno svet., 15th Avė. ir I,ake 
St., Melrose Park, III, Pradžia 7 vai. 
vakare, įžanga 40c. ypatai.

'■ Kviečia Komitetas.

Draugystė švento Al penso susirin
kimas įvyks nedėlioj, sausio tO, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Visi nariai malonėkit dalyvauti šiame .susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų. Taipgi l)Us renkajni darbininkai 
dėl baliaus. Valdyba.

Roselaiųl, UI. Amerikos Lietuvių 
Pil. Pal. Kliubas. Visį šio Kliubo 
nariai esate neatbūtinai kviečiami ant 
metinio susirinkimo, kuris įvyks sau
sio 11 d., 1926 m., 7:30 vai. vakare, 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107 St., 
Roseland, III.

\ V. Krištopaitis, rašt....

North Sidės Bijūnėlio D-jos tė
vų .susirinkimas įvyks panedėly, 
sausio 11, 8 v. v., Liuosybčs svet., 
1822 \Vabansia Avė. Yra svarbių 
reikalų, būtinai visi atsilankykite.

Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos 'Kliubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 10 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St.. Visi nariai malonė
kite susirinkti, nęs yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos ikį 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Hahted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
.IEŠKAU broliu Juozapo ir Vla- 

dislavo Šimkų, Luokės parapijos, 
Maudžioru'kaimo, Šiaulių aps. Juo
zas pirmiau gyveno Philadelphia, 
Pa. Vladas po karo gyveno Franci- 
joj. Taipgi j ieškau seseries Onos 
Navickienės, Lietuvoj. Jei kas ži
not apie juos, pranc.škit.

Mrs. Cecilija Stocknus
162 E.# 116 St., Chicago, III.

IEŠKAU brolio Zigmo Stan
kevičiaus, paeiiia iš Kauno 
miesto.

Mateušas Stankevičius 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111

PAIEŠKAI! savo pusbrolio Juoza
po čiupo, paeinančio iš puščių kaimo, Pagramančio vals. Tui-ju .svar
bų reikalą* Jis pats arba jį pažįs
tanti prašomi pranešti šiuo adresu 

Kazimieras Jurgcnas 
3929 W. 56th St., Chicago, III.

IEŠKAU Juozo Želvio ir Juozo 
Kukamiuzo; abu pirma gyveno Del- 
roit, Mieli*, o dabar Chicagoj. No
riu susisiekti. Meldžiu atsišaukti 
laišku. Juozap Norkus, Motei Marco, 
510-tl S. Dearborn SI., Chicago, 
Illinois.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
•RUIMAS rendai vyriu 

ženolai porai. Šviesus ir 
apšildomas. Kreipkitės:

3417 W. 64th PI.
Tel. Hemlock 0542. '

PA J IEŠKAU darbo už džia- 
nitorių, turiu gerą prityrimą 
tame darbe. , '

, VVM. WS.
Tel, Drtxel 1409.

arba 
garu

darbo už bekerį 
ir baltos duonos, 
darbų gerai. Kam 
toks darbininkas

JIEŠKAU 
prie juodos 
Moku savo 
reikalingas
kreipkitės j Naujncnų Skyrių: 
3210 S. Halsted St. No. 275

LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
5*48 i savaite su valgiu.

PETER GADElKO
1606 So. Halsted St.

J1ESKAU darbo už pekorių, 
moku visokią duoną ir keksus 
kepti. Kam reikalingas, kreip
kitės: ?rmo.:
1500 So. 51 Avė, Cicero, 111

IŠSINUOMOJA didelis ir šviesus 
kambarys vienai ypatai, su* valgio 
pagaminimu ar be. Randasi dailioj 
apielinkėj, netoli Marųuette Park.

6637 S. Rockvvell St. 
Chicago, Illinois

PEKORIUS ieško darbo prie juo
dos ir baltos duonos kepimo. Mo
ku savo amatą gerai. Kreipkitės 
dienomis ar vakarais.

T0l. Lafayette 5731 
J. Gurskas

1______ - "J-. -F-.'..-!_!■- - 1 11 1 ---------------

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vaikinam ar merginom. 2242 
\V. 21 St.

PASIRENDAVOJA šviesus, apšil
domas kambarys mažoj šeimynoj. 
412 S. Sangaman St. Fiat B 15.

PASIRENDAVOJA apšildytas kam 
barys vaikinam ar merginom. 5955 
S. Fairfield Avė.

RUIMAS rendai vienam arba 
dviem vaikinams, su valgiu 
be valgio. Kreipkitės

6431 So. Fairfield Avė.
Tel. Hemlock 0612

ar

PASIRENDAVOJA tinkamas 
ruimas dėl vieno vaikino, rui
mas apšildomas,, su valgiu arba 
be valgio. 1 lubos

3339 So. Lowe Avė.
KAMBARYS ant rendos, vienam 

arba dėl dviejų vaikinų; tiktai su 
valgiu kamb. 
yra maudynė, 
patogumai. 
. Kreipkitės:

616. W.

Stymu apšildomas; 
telefonas ir kiti visi

55 Roulevard 
Pirmos lubos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5103-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMSParsiduoda vįlponios gijos įvairiems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c,-Jr 40c. Vilnonjos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 3bc 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

AUDĖJŲ
Mums reikia keletas vyru ir t* 

motery, patyrusių rankomis 
loom audėjų, darbas nuo štukų. 
Alsišaukit tuoj. Olson Bug Co.

1512 W. Monroe. St.

A'I'YDA! Reikalinga gabių, ener
gingų ir norinčių dirbti vyrų’ir 
moterų pardavėjų. Darbas visą die
ną arba pagal sutartį.

Krenn & Dalo
Subdivision Sales Drpar. įmeni 

1009 N. Stale St.
Klauskit p. M. J. \\aliantli

9 vai. ryto

REIKIA, DARBININKŲ
MOTERŲ

Reikalinga mergina arba jauna 
moteris dirbti namų darbą. Klaus
kite Box 639, Naujienos, 1739 So. 
Halsted SI.

RUKI A patyrusios merginos prie 
gene ra I merchandisc, turi kalbėti 
angliškai. Nuolat darbas gertu mer
ginai.

Alsišaukit/ '
I 5021 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

MILLER BROS.' 
11241 S. Michigan Avė.

lloseland

REIKALINGI o vyrai nuo 27 iki 
45 motų amžiaus, kurie turi biskį 
apsipažinimo apie elektrą ir radio 
tjr maždaug turi sales abilily. t /.- 
darbis nuo $30 iki $100 j savaitę. 
Kreipkitės per laišką j Naujienų

REIKALINGAS bučeris, lik suim
toms, alsišaukit Chicago Meat Xl;n 
kct. 1815 W. 17 St. Tel. L;t|a\elk: 
5069.

\ ' 4



S NAUJIENOS, Chiėago, III. šeštadienis, Sausis 9, 1926

AUTOMOBILIAI
DIDELIS PERKKAUSTYMO 

IŠPARDAVIMAS

Mes turime išparduoti visą savo 
karų sinkų, kati padarius vietos 
dėl naujų karų. Tie visi karai yra 
apkainuoti labai pigiai — pasinau
dokite proga.

1924

1924
1924

Peerless 8-cyiInder .. $1,500
Peerle.ss sedan, 7-pass
Peerless sport touring
Peerless tour. 7-pass
Peerless tour. svinter
Buivk tour. 7-pass 
D idge sėdau .......

1921

1925
1925

C.leveland coach ... 
\\ill>s-Knight coach 
\Villvs-Knight 7-pass 
\Vdlys-Knight sėd. ii 
Puckard sedan, 5-p; 
Rolljn sedan .........

.lordan Rlue Boy sp. 
Oaklaml coupe .......

Hiidson coach .......
Peerless Suh. coupe 
(ia.se sėtlan .............

Taipgi daug kitų modelių 
pa si rinkimą pargenu kainomi*.

Cash arha išmokėjimais

1,600 
750 
801* 

imi. 900 
850 
850 
525 
550 
900

800
1,600

tour. 9(8) 
.. 17. > 

.... 850 
.. 1 ,.>ub

l.(i(H>

dėl

Atdara vakarais ir nedėlioj

Phone (’ravvford 402
AJAX 4 durų sedan, 1.926, šerini 

N >. 6195, važinėtas 470 mylių, var
totas 30 dįcnų, baloon tajerai, 4 
ratų brekei, išrodo kaip naujas, 
greitam pardavimui už *895. Nau
jo karo garantija. Išmokėjimais ar
ba mainais,

Visuomet atdara
1741 W. Madison St.

AJAX touring 1926, šeriai No 
6050, balomi (ajerai, 4 ratų brekei 
« kxtr:i mus. Sut

Išmokėjimais.
Visuomet atdaru

1741 W. Mad

»ysit »..<><• ritu vi- 
garantija.

Bl’ICK inaster. 6 coach 1926, še
riai No. 31381821, važinėtas 22<MI 
irąlių, 4 ratų brekei, 5 baloon ta
jerai, butnperiai, daug ekstra 
menų, 
*1095, 
kėjitnais arba mainais. 

Visuomet atdara 
1741 \V. Madison St.

kaip naujas. veikit 
naujo karo garantija,

reik- 
greit, 
išmo-

NASH naujos mados coupe 65, 
1926, šeriai No. 2314-65. važinėtas 
1100 uylių. duco užbaigimo, 5 ba
loon tajerai, 4 ratų brekei, baloon 
bamperiai, negalima atskirti nuo 
naujo, *1295, naujo karo garantija, 
išmokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara 
1741 \V. Madison st.

FORD coupe, 1923, 
motoras kaip naujas, 5 
cord tajerai, daug ekstra 
grrilarn pardavimui *175. 
jimnis.

Visuomet atdara 
1741 \V. Madison St.

irmaleva
disc ratai,

dalių,
išmokė-

HABGEN.AS ant pardavi
mo trokas uždaromas, mažai 
vartotas tinkamas bučernei ir 
grosernei, bekarnei. Kreipkitės 

6631 So. Rockwell St.

1925, lludson couch, pilnai 
prirengtas, bargenas, $875, •* 
mokėjimais.

lankiu, Calumet 6900 arba
* Euclid 433

Essex couch, karo numeris 
119268, pilnai prirengtas, kaina 
$675, išmokėjimais jei jus uo

šaukite:
Larkin, Calumet 6900 arba

Euclid 433

FORD 2 durų sedan, cord taje
rai, heateris, užrakinami ratai/ 
sliock absorbcr’is, storai malevo-1 
tas, geras motoras. $75. bargenas. 
Visuomet atdera. 1711 W. Madison

RAKANDAI
GROJIKUS pianas, Edison pho- 

nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, siuvimui 
mašina ir indai, pigiai, 9yl~ kau
rai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Av«. 
Kenvvood 2514

PARSIDUODA 4 kambarių furni- 
čiai, pianas, smuikas, minkštas se
tas. Gali ir kambarius rendavoti.

732 W. 18th St.

PARSIDUODA rakandai 
giai.

Kreipkitės
*829 W. 83rd St.

1 lubos užpakalis

pi-

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA rakandai, 2 lovos, 

komodų, daining ruimio 
čeno setas ir t. I. Visko pakanka 
dėl 4 kambarių įr viskas nedaug 
vartoti. Už pigių kaina norimu 
parduoti trumpu laiku.

946 \Y. 31 PI., 2 lubos.
-...—■■ ■ ........... ' '

setas, ki-

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

notų grojikų pianą sykiu su 72 vo
leliais ir duet benčiumi už $125 cash 
aiba paimsiu notas nuo atsakančių 
žinohiu. Klauskite Mr. Kosvalski.

2332 W. Madison St., 1 st floor

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuve ir grosernė iš priežasties li
gos. 3548 l.oive Avenue.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
nų, kad sukčius pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 mielių, kaip 
naujas ir benčius už $120,—$30 cash 
ir po *111 j mėnesį atsakantiems 
žmonėAis.

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosernė. Biznis cash, gerai eina. 
3935 So. California Avė. Tel. Lafa
yette 4903.

EXTRA. Parsiduoda Bakery ii 
delikatesen, arba mainysiu ant ma
žo namo ar lotų. 315 S. \Vestern 
^ave.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
.serliė, arba mainysiu ant loto ar 
ant mažo namo. Pardavimo 
žastį patirsit ant vietos. .

prie-

■ —---------------------------- ---- ------------- 1—

PARDUODU groserne arba mai
nau Bridgeporte geroj vietoj. Hon
da $30 į mėn. ir lysas. lininiai dėl 
pragyvenimo.

3740 S. Halsted St.
Alcx Adomaitis

. Pardavimui pieninyčia, ran
dasi netoli lietuvių mokykloj*— 
36 ir 40 pieno kenų parduoda
ma į dieną. Namas, mašinerija, 
2 vežimai, 2 (rokai. Labai ge
ras investmentas. E. Kada, 18.58

gero žmo- 
randati ant So.

REAL ESTATE BIZNIO OFI
SAS ANT PARDAVIMO 

Gera proga dėl 
gaus. Ofisas
Halsted tarpe 31 ir 35 gat. Lie
tuvių-lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso į- 

1 taisymai vėliausios mados. Tu
riu parduoti greitu laiku ir pi
giai. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju i Floridą. Gera proga 
kas nor padaryti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsišauki kuo- 

' greičiausiai i Naujienų Skyrių:
• 3210 So. Halsted St.

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, ice creain, nolion, žaislų, žur
nalų, gents kampas, nauji l'ikčeriaį, 
sandelis ii- gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi remia, turi bul par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Btireau, 
11 N. La Šalie St. Franklin 2976.

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy Beauty 

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

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

PARDAVIMUI grosernė, 
na išdirbta vieta, dėl biznio 
rimo. Kreipkitės tuojau:

4443 So. Wood Str.

se- 
da-

PARSIDUODA pigiai biznio 
lotas, Kedzie ir (ilst PI. ir 4 
rezidencijos lotai, arba mainy
siu ant namo.

Stanley J. Marokas • 
4617 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, puiki vieta, maišytų tautų 

—Biznis gerai 
pagyvenimui 
priežastis —

apgyventa apielinkė. 
išdirbtas ir cash, 4 
kambariai. Pardavimo 
važiuoju Lietuvon.

3001. \Vallace St.

PARSIDUODA barbento visokių 
tautų apgyventa, daugiausia rusų 
ir lietuvių, 10 metų sėmimo biznis. 
666 W. 14 St.

PARSIDUODA arba apsimaino 
ant namo restauracija. Biznis ge
rai eina, prie didelių automobilių 
šapų. Geras pelnas. 2404 Indiana 
avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda restaurantas už 

prieinamą kainą. Tur būti par- 
KAM reikia anglių, ateikite pasjduotas į tris dienas, dėl priė

jo? Rudgalvį, 4058 So. Maplewood _ ,. .... . , 1 .
avė. Mes atidarėm naujų angli(i ŽastlCS nesutikimo partnerių; 
vardą Cicero ir parduodam anie 
$2.00 pigiau visokias anglis. Mes 
nepriklausom Chicago Goal Yardų 
unijon, bo inusų Coal Yardas yra 
Cicero, užtai mes galim parduoti 
pigiau, negu jūsų draiveriai. Kai
na. Black Band $10, Hocking $10. 
Grecn Valley $11, Franklin Countv 
$8.

Tel. lafayette 1268

BRIGHTON PARK

KAM reikia anglių, ateikite pas 
Joc Rudgalvį, 4058 So. Maplewood

taip dviejų gatvekarių linijų.
2414 W. 47 Str.

PARSIDUODA automobilių garage 
biznis labai pigiai arba mainysiu 
ant grosernės, bučernės, lotų ar ma
žo namo. Garadžius yra geroje vie
toje, prie put bulvaro ir pilnas kari) 
su 
ri

tulšiams ir wreck karas. Kas ne
gerų automobilių biznj atsišaukit:

BOULEVARD GARAGE
5546-48 Wentworth Avė.
Phone Englewood 2000

BARGENAS. Parsiduoda puikiai 
įrengta bučernė ir grosernė maišy
tų tautų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis gerai išdirbtas ir cash. 4 pagy
venimui kambariai prie krautuvės. 
Lysas 2’4 metų. Važiuoju Lietu
von.

Tel. Lafayette 9630

PA B DAVIMUI restaurantas 
ir lunch room parinktoje apie- 
linkeje, 
mas, 
nas.

pirmos klesos Įrengi- 
ilgas lysas, didelis barge- 
nesulik imas partnerių. ♦’ 
Badio Hestaurant, 

1252 N, Clark St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, sena vieta ir išdirbtas biznis 
tarpe visokių tautų. Turi būti grei 
tu laiku parduota. Pardavimo prie 
žastis patirsi! ant vietos. 
For.’~ trokas. Remia pigi.

1 E. 103 Street 
Te!. Pu'linan 0227

z BARGENAI
Naujas, su sun parlor, 2 flatų mū

rinis, nržuolo trimingai, plieno kon
strukcija, biingalow stogas, dideli su 
grindimis viškai, gasiniai pečiai ir 
ice boksini, lotas/ 30x125, tiktai 
$13,800, išmokėjimais.

2 fintų mūrinis, 5-6 kambarių, ne
toli 63rd St. Ir Ashland Avenuc, du 
apšildymai, 1 karo garažas, namas 
gerame padėjime, bargenas, $10,500, 
cash reikia $3,500.

6 kambarių mūrinė rezidencija, 
netoli 63rd St. Ir Asbftbid Avenue, 
viskas aržuolo, karšto vandens šilu
ma, tiktai 87,800, išmokė/nnais.

G kambarių mūrinis bungalow, ne
toli 63rd St. ir Ratine, viskas aržuo
lo, furnas šiluma, $6,500, išmokėji
mais.

SHEEHAN WITOUS
& CO.

1654 W. 63rd Street 
Tel. Hemlock 1600

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO kampinis blzniavas 

naujas muro namas, Storas ip trys 
flatai. Mainysiu ant private namo, 

I Road House arba pekarnės. NamasĮ Koad House arba pekari 
n *'i *' •' randasi Brighton Parke. 
Kandasij PARDAVIMUI 3-jų flatų muro na- 

į mas, parduosiu už $8,500 arba mių- 
nysiu ant.lotų nepaisant apielinkės.

___ Į PARDAVIMUI 2-jų flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500 
arba mainysiu ant cottages, bučer- 

Dry Goods Storo, restauranto^PARDAVIMUI arba limuzinui ««bn mainysiu ant 
grosernė. vaisių jr daržovių Krau- nė.s, Dry Goo<1r št 
tuvė. Tclefonuokit Englėwood 2259 arba kitokio biznio, 
arba \VentWK»rth 5470. Į

PARSIDUODA restaurantas dide
lių dirbtuvių apielinkėj. Geras pel
nas. Prieinama kaina. 1754 N.

PARDAVIMUI jfrosernė. Biz- 
nis gerai išdirbtas per ilgus me- 

tus. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite

1844 Canalport Avė.

IŠSIMAINO puikus 3-jų flatų mū
rinis namas, namo parunkumai vė
liausios mados, su garadžium 2-jų 
mrfšinų. Mainysiu ant rezidencijos 
arba ant prastesnio namo nepaisant 

pivlinkft*. Numan randasi South 
SiUej.

Su viriminėtals reikalais kreipki-
tes pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue 

Phone Lafayette 5107

Brighton Park PASINAUDOKITE PROGA 
PARSIDUODA

Už $2,000 cash, kitus taip kaip 
rendą, nupliksite 2 flatų murini na
mą, 6-6 kambarių, sun parlorai, skie
pas ir viškai, pirmas flatas karštu 
vandeniu šildomas, platus lotas, na
mas vienų 
Lai geroje

metų senumo, randasi la- 
vietoje. /

mūrinis namas, 6-6 kam-2 augštų 
barių, skiepas ir viškai, platus lotas, 
savininkas mainys'j 2 aųgštų mūri
nį namą 4-4 kambarių arba j bunga- 
low, bet turi būti Brighton Parke.

2 augštų mūrinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viekai, platus lo-, 
tas, 2 karų medinis garažas, savi
ninkas turi parduoti iš priežasties 
apleidimo miesto. 

t

2 augštų medinis namas, 5-5 kam
barių, skiepas ir viškai, sun parlor, 
šis namas tik vienų metij senumo, 
bargeno kaina, $10,300.

6 kambarių mūrinis- bungalow, pe
čium šildomas, lotas 60x125, barge
no kaina tiktai, $6,700.

TOWN OF LAKE BARGENAI

4 flatų medinis mimas, randasi j 
pietus nuo 51st St., 2 po 6 kamba
rius flatai ir 2 po 4 kambarius fla- 
tai, kaina tiktai, $10,000.

$2,500 ' įmokėti, kitus taip kaip ' 
rendą nupirksite gerų 4 kambarių 
murinę eottage, karštu vandeniu šil
doma, ant kampo lotas, 2 karų mū
rinis. garažas, kąina tiktai, $8,500.

MARQUETTE MANOR
Savim tiku.?* turi parduoti k avo 2 

flatu murinj . namą, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomą, bargenas 
jei nunirksite j 5 dienas iš priežas
ties ėjimo lauk iš biznio.

FA RSI DUODA kendžių, cigarų 
mokyklos reikmenų ir motion krau
tuvė. Krautuvė randasi lietuvių 
kolonijoj, netoli vienuolyno. Ly
sas ant dviejų metų. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
2502 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių kitokių smulkmenų krautuvė. 
Biznis senas, išdirbtas. Gausit J>ar- 
geną. Kreipkitės tuojaus.

5702 So. Barine avė. 
_________  a. ...................................... ..

NAMAI-ŽEME

Bridgeport Garage
3207-9 So. Halsted St.

Parduosiu arba išrenduo- 
siu biznį, kuris randasi ge
riausioj ir puikiausioj 
Bridgeporto vietoj. Gera 
proga — skubėkit!

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St

DIDELIS BARGENAS
BRIGHTON Park 4 flatai narnąs 

ant Archer Avė. bizniavos gatvės, 
parduosiu pigiai su $1000 įmo
kant, o likusi suma ant lengvo iš
mokėjimo. Galima uždirbti daug 
pinigų. Gerų progų nepraleiskit, 
arba mainysiu ant biznio, groserio 
arba bučernės.

2 FLATŲ mūrinis naujas namas, 
po 4 kambarius, beizmentas, bun- 
galo\v stogas, tailių florai į toiie- 
tus ir holls, įtaisymai vėliausios 
mado.s, jmoket tik $1OOO. o likusi 
suma ant lengvo išmokėjimo. Pre
kė $9500. Su didesniu įmokėjimu 
galima pigiau nupirkti. Klausk

W. BISKUPAITIS 
4454 S. VVestern Avė.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 
6'flatų mūrinis namas, steam heat, 
netoli parkų. Parsiduoda labai pi
giai. kaina $30,000, $10.000 cash. 
atsišaukit greitai šiuo adresu: Cle- 
mans Mack, 7053 Eggleston Avė. 
Phone Stewart 5812

Town of Lake Bargenas
Pardavimui bizniavus namas su 

bučerne, 6 kambariai prie storo, 
ant uugšto 4«—2—I kambariai, skie
pe 6 kambariai ir 2 karų garažas, 
rčikia tik $3,000 cash.

LEON PAUKŠTA % 
1723 \V. 47 St. Yards 4389

PARDAVIMl'I namas, )>eveik 
naujas, 6 ajlartlhėntai, 5 fla
tai ir 1 kra'iltuVd, , Northwest 
kampas 53 St/ir Union Avė.

5258 S. Uhion Avė.
* ’fi.o ’JP I

ug-

GRAŽUS MŪRINIS 
BUN(1ALOW

Kieto medžio trimingai,
navietė, knygų šėpa, penties 
keisai, stikliniai užpakaly por
čiai, dideli su grihdimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angiiny- 
čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias plumbingas ir elektros Ak
toriai, $4,000 cash ir po $20 į 
lųėnesĮ dėl padengimo palukiy 
nii už pirmą morgičių. f

CRA1N & MORElLANI) 
Budavotojai ir Savininkai 

3359 W. 55 St.
kampas Roman Avė.

1 PARDAVIMUI prie 7204-7206 S. 
Bockwell St. nauja 4 kambarių mū
rinė bungalovv, karštu vandeniu 
šildoma, kieto medžio grindys ir 
trimingai 30 pėdų lotas, dideli su 
grindimis viškai, vietos dar dėl 2 
kambarių, jei reikia, kaina $6800, 
išnipkėjimais, savininkas ant parei
kalavimo* viešų dienų nedėlioj.

. 7204-6 S. Rockwell St.

DIDELIS bargenas, graži 40 
akrų farina, kainavo $5500, 
gražus bud i n kai, gera žemė, 6 
kambarių stuba, vištininkas,1 
stainė 30x44, netoli Michigan,' 
atiduosiu už $2550 išmokėji
mais. M. Powlik, 3637 W. 59 PI

PIGIAI PARSIDUODA NAMAS! • 
2 flatų mūrinis namas 5-6 kamba
rių foroicu apšildomas 2 boileriai ir 
visi moderniški įrengimai. Porčiai 
apdaryti stiklais ir dėl 2 automobilių 
garažas. Kaina $5609, įmokėt reikia 
tik $1000, 1-nias flatas dabar randa
si tuščias, namas 547 W. 32nd St. 
Atsišaukite 6559 S. Emerald Avė. 
1-mas aukštas iš pryšakio. Agentų 
nereikia. 1

EKSTRA BARGENAS ant West 
Side — 3 augštų mūrinis namas, su 
skiepu, 7 kambarių flatas, 2-8 kam
barių flatai, garu šildomas, remiu 
$210 į mėnesį. Savininkui reikia pi
nigų, greitam pardavimui kaina tik
tai, li 6,500.

Frank Wozniak
Tel. Lafayette 4607 

2703 47th St.

PPADAVIMŪI arba MAINYMUI
4748 S. Bishop St.

5 kambarių medinė eottage ant 
augšto skiepo, prieš pubiišką mo
kyklą, Pa bloko iki bažnyčios, mor- 
gičjus $2200, kaina, $4000.

3142 Harrison St., krautuvė ir 5 
flatų mūrinis namas, netoli eleva
torių stoties ir trasferinio kampo, 
rendos virš $2100 į metus, inor- 
gičius $13000, kaina $21000.

Kij Jus (rite dėl mainų. Kviečia 
brokeriai.

L. F. KUPFERSMIDT 
Room 308-309

35 S. Dearborn St.
Phone Central 6056—6957
Vakarais ir subatomia

Tel. Brunsvvick F282.

SAVININKAS parduoda biznio 
lotą * augančioj lietuvių kolonijoj, 
biznio sekcijoj, geriausia transporr 
taciju, išmokėjimais.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. . 
Box 640.

MŪRINIS, 6 flatų namas, gara- 
žius 3 mašinoms, su 3 ruimais po 
5 ir 4 kambarius. Pirmas aukštas. 
KarMu vandeniu apšildomas. Mai
nysiu ant 2 aukštų namo ar blinga- 
low Brighton Parke įr South Side. 
Kreipkitės: 3820 Lowe Avė. 3 lu
bos, užpakalis. Savininkas.

Tel. Boulevard 3363 .

PARSIDUODA labai pigiai iš svar
bios priežasties namas 8 kambarių. 
Maudinės, elektra, gesas, šilinųi ir 
garažius dėl vienos mašinos, 'lik 
1,500 įnešti, o kitus ant lengvų iš
mokėjimų po 40 dol. į inėnes|. 
Kreipkitės į savininkų.

J. K. 548 W. 32nd St.

SAVININKAS parduodu 2 flatij 
nuiro namą, 6 ir (i kambariai, van- 
deniu šildomas. Parduosiu pigiai, 
tik už $15,000. Namas randasi 6719 
S. Maplcwood St. Raktų galima 
gauti 6717 Maplewood St., 1 floor.

kam-
a-

BARGENAS. Parsiduoda 4 
barių mūrinė cottąge, 1 karui gar 
džius, 30 pėdų lotus, $2,000.

6419 S. Kolin Avė.

Pardavimui biznio kampas, 2 
krautuvės ir 5 kambariai, 2 ka
rų garažas, moderniškas, P/2 
metų senumo. 5758 S. Robey St.

, 5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow. $500 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Tiktai keletas li- 

tomis kainomis, veikit greitai, 
norit bargeno.

McGurk Realty., Co., 
5501 S. Kedzie Avė.

Republic 4060 «

ko
Jei

Bungalow, naujas ir moder
niškas, augančioj lietuvių kolo
nijoj, netoli mokyklų ir trans- 
portacijos. Naujienos, 1739 S; 
Halsted St., Box 641.

ANT PARDAVIMO arba mainy
siu ant loto ar fanuos 5 Storus ir 
6 fintus, rendos $321 į mėnesį, lo
tas 100 x 200. Kaina $35,000. Ma- 
tvkit savininką

M. Morkus 
7044 Archer Avė.

Tel. Prospect 2559

BIZNI A VAS namas, kampi
nis, 58 ir Bobey St., 2 krautu-NORIU Mainyti lotą į bu-

černę arba giosernę, turi būti | vės, 6 kambariai, 2 karų gara-PARDAVIMUI Hardvvare ir vi
sokių sudinų: puodų, stiklų ir ki- „ ... „ . ...... , . M .
tokių visokių smulkmenų. Galima' Brighton Purk apielinkėj, tunu zas, mūrinis, U/2 metų senumo, 

greitam pirkėjui bargenas.
5758 S. Robey St.

pirkti su visais stubos rakandais, cash pinigų, reikale dadėfcill.
Knupkdes^ Ha|gte(j St 4626 So. Rockwell St. M. Alex5135 S.

—___ —_____

SAVININKAS bitinai turi 
duoti 6 kambarių eottage, 4 
garaža. furnas šildomas, 
$7000, įmokėti $2000, 
rendą.

McGurk Realty 
.5501 S. Kedzie

kitus

par- 
karų 

tiktai 
kaip

Co., 
Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalosv, 
ii ūdros langai, stikliniai užpakali
niai porčiai, sieteliai, 2 karų gara
žas. medukai, didelis lotas, moder
niškas, $2000 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

McGurk Rcalty Co.,
5501 S. Kedzie Avė.

AR JUS UŽVYDIT namu savinin- 
ykams? Kam laikyti jį? Naujas 5 
kambarių mūrinis bungalovv, 

$60 | MENESI 
$300 ĮMOKĖTI 
$7000 VISO

Moderniški, ką tik užbaigti. Pa
imsim tuščįus lotus kaipo dalį (mo
kėjimo. Pašaukit Mi. Busee, 7149 
S. Western Avė. Prospect 6133.

ant Bridgeporto
1) namas 2 fl. po 6 kamb. ele
ktra, maudynės ir extra lotas 
šalę. Pamatas ir pirmas aukš
tis muro, o antras aukštis me
dinis^ Cementuota ela. Visi j- 
rengimai išmokėti. Pirmas mor. 
gečius $400Q. Reikia įmokėti 
tik $1500. Likusius lengvais iš
mokėjimais. Kaina tik $6.500.

2) Stiprus muro namas, ele
ktra, maudynės,*aukštas basmt. 
Storas ir 5 kamb. 1 fl. 6 kamh. 
ir 3 fl. |A> 4 kamb. ,Rendos 
$120 į mėn. Įmokėti tik $5000, 
o likusius ant lengvų išmokėji
mų. Kaina tik $11.000. Randa
si arti busiančio naujo Teatro 
prie Halsted ir 35th St

3) * Medinis namas, pirmas fl. 
storas ir 4 kamb. antras fl. 8 
kamb. Rendos $105 i mėn. įmo
kėti $3000. KAINA tik

NEMOKYK {DAUGIAU RENDOS 
Bl OCH

Me1; p'-.o.l im kaip gyventi Sa
lame ir buli visuomet 
namų savininko 

tiktai su $300 cash
Nieko nereikės mokėti iki kovo 

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

BLOCH REAL ESTATE 
1038 S. 17 Avė. Maywood 

Mansfield 0454

vo locuaHie 
Jiųosas nu s

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir IfAnfvnlrtiic
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,

‘ Lafayette 6738

MOKYKLOS

$6000.
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

pirmas 
ir 2 fl.

Brighton Parke 
4) 3 aukščių namas, 
aukštas muro 5 kamb. 
po 6 kamb. medžio, Elek. Maud.
šviesus. įmokėti $3000, KAINA 
tik $10,000.

5) Mūrinis namas visas pres- 
sed (gelsvų) plytų, 2 f i. po 6 
kamb. cemt. basmt. elektra, 
maud. Kaina tik $12.000. Įmo- 
kėjimpagal sutar t Tikra« 
bargenas.

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykke arba telefonuo- 
tolimcsnių informacijų.
Madison, Cbk-ago, Iii. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
».

L

South Side
6) Gražus muro namas 2 fl. po 
6 
fl

kamb. moderniškas. Pirmas 
apšildomas, antras savo pe

čiu. Įmokėti tik $2500, likusius 
kaip renda. Lotas 30 pd. Kaina 
tik $12.500. Prie Bulvaro tar
me Western ir Kedzie.
TAIPGI TURIME DAUG BAR- 
GENŲ SKIRTINGOS RŪŠIES 
IR SKIRTOSE DALYSE UHI- 
CAGOS. Malonėkite visados 
kreipties pas

S, L, FABIONfiS CO

809 W. 35th St. (arti Halsted 
Baltas Namas).

Tel. Boulevard 0611 arba’0744 
(Nedėk uždaryta. Dirbam tik 

pagal susitarimo).

BRIGHTON PARK

VYBAI išmokit barberystės, už- 
dirbsit <I:iiim pinigu. Mes i&mokin- 
sim Jiih ciionofnia zir vuknvais. Iii- 
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusicins. Uztlirbkit k<>t 
mokinsilės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonijokit dėl katalogo.

MOLER BABBER gOLLEGE 
105 S. \Vells St. Tel. Franklin 4230
<XXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted S't« Chicago, UI.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

i i

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečlams, 
kad aŠ duodu I piano lekci
jas. Kas nori
te gražiai iš
mokti pa
skambinti, tai 
ateikite į p a s 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

tesnių informacijų kreipkitės:
Bronislava Poškaite
4446 So. Sawyer Avė.

Tel. Lafayette 4787

‘4
J

z

2 AUGŠTŲ naujas medinis na
mas, su skiepu, 2—5 kambarių fin
tai, 3 bedruimiai, stikliniai porčiai, 
visas moderniškas, platus lotas, 
specialis bargenas $88901

2AUGŠTŲ mūrinis, 2—4 kamba
rių flatai, visas moderniškas, pla
tus lotas, geriausioj vietoj Brigh
ton Parke, cash reikia $25001_l’Ji.st- 
ra didelis barge
nas .............................

2 AUGŠTŲ naujast mūrinis, 2—4
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
‘ Ateikite pasl- 

Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 

i kelias savaites, kaip

$8700 chanikų ir šoferių. • . . B Y T rengę pradėti. P
kambarių flatai, modemiškas, cash, 
reikia $2500, kitus kaip rendą. Spe
cialia bargenas.

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—5 kamba
rių flatai, moderniškas, furnasu 
Šildomas, 30’ pėdų lotas, geroje vie
toje, bargenas .... $118001

LOTAI biznio kampai, dideli bar- 
genai.

GilOSEHNft su nmnu ir bučerne 
parduviiNu).Mes turjine visokių biznių ir vi-■ 
šokių namų pardavimui ir mainy
mui. ^Ateikit pasikalbėti su mumis.'

Mes suteikiame paskolas mušt) 
pirkėjams be nuošimčių.

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

Jei nenori matyti blogo meto, 
pirk šitą farmą

akerių žemės ant pat 
90 akerių dirbamos

ežero 
. 70

160 
kranto, ;»v manų un muiiim.i, ru 
akerių miško ir ganyklos, 8 kamba
rių namas ir visos kitos trobos ge
riausiai 'įtaisytos, 4 arkliai, 9 kar
vės, visokių kilų mažų gyvulių ir 
paukščių, 1 trokas, 1 penkių pasa- 
zierių automobilis, 1 traktorius ir 
visokios mąšinos,. kurios tik reika
lingos ant fanuos, geriausiai įtai-, 
sytos. SJta farinų galima pirkti su 
mažai pinigų. Savininkas maino ant 
namo arba kitokios nuosavybės.
C. P. SUROMSKIS and CO.,

3352 So./Halsted St., Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

T i

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

SAUSIO 30
Paskutinė diena įsirašyti ir iš

mokti Beauty Culture
Už tokią pigią kainą kur dar ne
buvo pasiūlyta augštos rųšics mo
kyklos

t

Te!. Boulevhrd 9641.

DIDELIS bargęnas! Pardavimui 
2 aukštų mūrinis namas už labai 
pigių kaina, su penkiais kambariai 
ir aukštu beizmentu. Namas randa
si 3725 S. Lo\ve avė. Kreipkitės 
prie savininko.

3729 S. Morgan St.

Lyginasi bile reguliariam $100 
kursui, šitas, kursas susideda iš: 
Marcelling, Water Waving, Sham- 
pooing, Scalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Facials.

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmokėjimais. Duodama diplomai.
IDEAL SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE
*‘The Model School of America” 
Suite 1203 162 N. State St.


