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Sovietų ambasadorius tose galima išvengt !

įspėja Kinus N c lai.n ės atsitinka dėl 
kabyklų savininkai 
navartot saugumo 
nių.

to. kad 
nenori 

priemo-

Daug svaigalų konfiskuota 
pasažieriniuose laivuose

Kaltina kasyklų savininkus dėl 
baisių ekspliozijų kasyklose

Sovietu ambasadorius 
įspėja Kinus

Valdžios agentai krečia 
pasažieriy laivus

Sovietai laikysią Kinus atsako- 
mingus už visokią nuoskau
dą. nikams padarytą Charbi- 
ne.

Iškrėsta vienuolika atplaukusių 
didžiulių laivų; daugybė li
kerių konfiskuota.
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PEKINAS, Kinai, sausio 21. 
— Sovietų ambasadorius Ki
nams, Leonas Karachanas, įtei
kė Kinų užsienių reikalų minis
terijai aštrų protestą dėl “biau- 
raus kiniečių kareivių elgesio” 
kovoje tarp Kinų ir sovietų dėl 
Rytų Kinų geležinkelio kųntro-

Konfliktas kilo dėl to, kad 
i ūsai, kurie kontroliuoja gele
žinkelį, atsisakė gabenti kinie
čių kareivius dykai. *

Karachanas taipjau protes
tuoja dėl kiniečių^ smurto žy
gių Charbine. Jis reikalauja, 
kad Kinų užsienių reikalų de
partamentas įsakytų vietos vy
riausybei paliauti tariamus 
smurto žygius prieš rusus, ir 
atsteigti tvarką. Karachanas 
pareiškia, kad sovietų valdžia 
laikysianti Kinus atsakomingus 
už visokia nuoskauda kuri tik 
bus kiniečių vyriausybės elge
siu, ar Kinų kareivių smurto 
žygiais, padaryta i ūsams.

NEW YORK, sausio 21.
Federaliai prohibicijos agentai 
vakar Ne*w Yorko uoste pada
rė kratas vienuolikoj ką tik 
atplaukusių didžiulių pasažieri- 
nių laivų ir konfiskavo daugy
bę svaiginamųjų gėrimų šam
pano, vyno, konjako, degtinės, 
ė’iaus, alaus etc.. vertės apie 
1(M) tūkstančių dolerių.

Kratos padaryta šiuose 
laiviuosty: Adriatic, iš 
konfiskuota 41 galonas 
1,896 buteliai ėliaus, 18 i 
nes, 72 džinės, 12 romo

\VAS11INGTONAS, 
- Jungtinių Valstijų 
biuro saugumo priemonių di
rektorius, Dr. Thomas T. Reed, 
sako, kad pastarųjų baisių ne
laimių Oklabomos ir \Vrst Vir
ginijos kasyklose butų galima 
buvę lengvai išvengti, jeigu ka
syklų savininkai butų vartoję 
Jungtinių Valstijų vyriausybės 
ir Amerikos inžinierių komisi
jos nustatytas saugumo prie
mones.
• “Tikroji tų dviejų ekspliozijų 
priežastis kol kas.dar nėra nu
statyta”, sako Dr. Reed, “bet 
jos vis liek nebūtų galėję atsi
tikti, jei kasyklų savininkai bu
tų kaip reikiant laikęsis nu
statytų saugumo taisyklių. Nė
ra visai reikalo leisti dujoms 
ir anglies dulkėms susirinkti, 
o taipjau galima visai išvengti 
kibirkščių ir ugnies, kur 
jas ir dulkes padega 
kasyklose”.

Dr. Reed sako, kad 
dulkių ekspliozijų 
negalėtų atsitikti
kur tų dulkių susirenka, butų 
padulkinamos nedegamomis, ak
mens dulkėmis. Per 1924 metus 
tik viena kompanija Amerikoj 
vartojus nedegamas akmens 
dulkes savp kasykloms nuola
tos dulkinti. Dabar jau apie 
200 kosyklų tą saugumo prie
monę var|oją, bet tai sudarą 
vos ketvirtą nuošimtį visų min
kštosios anglies kasvklų Jung-

sausio 21. 
kasyklų

tas du- 
anglies

anglies 
kasyklose 

jei vietos.

Konferencija pasporty 
1 ir vizy klausimu

‘ gur
kti rio 
vyno, 

<1 gti- 
ir 74 

škotų degtinės; Franconia, 24 
dėžės vyno, 21 dėžė degtinės, 
08'dėžės ėliaus ir-Porterio; La 
Bourdannois, 260 butelių šam
pano; Kendal Castle, 728 bu
teliai likerių; Suffern, 248 bu
teliai šampano; Pocohontas, 
6,250 butelių škotiškos; .Au
gusta, 1,038 butelių likerių; 
Casanova 122 leku romo ir 100 
butelių likerių; Vega, 113 šu
lių alkoholy prezervuotų truk
tų; Siboney, 30 keisų likerių’ ir 
1,440 butelių romo; Caucasier, 
10,000 dolerių vertės įvairių 
svaiginamųjų gė r i m ų.

Anglijos liberalai nesidė 
šią su darbiečiais

GENE VA. Šveicarija, sausio 
21. — Tautų Sąjunga šaukia 
tarptautinę konferenciją tikslu 
sumažinti, kiek galint, paspor- 
tų ir vizų painiavą.

Konferencija, kurioj kviečia
mos ir Jungtinės Valstijos da
lyvauti, įvyks Genevoj gegužėj 
12.

Japonija nori sukelt 300 
milionų paskolos

Milžiniška tvanka 
truko; įspėja 
gyventojus

pra

TOKIO, Japonija, sausio 21. 
—Japonija nori per ateinančius 
dvejus metus sukelti 300 inilio- 
nų jenų, arba apie 150 milionų 
dolerių, paskolos. Pinigai turės 
bu t suvai *oti rekonstrukcijos 
darbams, kur 1923 metų žemės 
drebėjimas padalė baisių pra 

geležinkelių
sistemai išplėšti ir japonų ko- 
Jonizacijos projektams vykinti

gaiščių, valdžios

šau-SPARTANBURG, S.
šio 21. — Ties Lanier ežeru, 
netoli Tryon City, N. C., pra
truko milžiniška tvanka, ii 
vanduo gresia užlieti Pacolet 
upės klonį, kame yra didžiausi 
Spartanburgo kauntės fabrikai. 
Vyriausybė įspėjo gyventojus 
dabotis.

Airių lakpnas ruošias 
skristi į Ameriką

• PRELEKCIJA
“POPIEŽIAI IR JŲ

BAŽNYČIA”
Skaitys inž. K.
Augustinavičius

NEDĖLIOJ, SAUSIO 24 d.
2:30 vai. po piet

M. MELDAŽIO SVET.
(Mažojoj; įėjimas iš šono)

Visi kviečiami atsilanky
ti- pasiklausyti šios svar
bios paskaitos. Įžanga 10c.

— U S. S. 22 kuopa
‘ -J!

LONDONAS, sausio 21.
Žymus airių lakūnas, pulk. Sem- 
pill, planuoja ateinantį liepos 
mėnesį skristi iš Airijos per 
Atlantiko. vandenyną į Ameri
ką. Kelionę iš Airijos į Niu- 
fundlendą, viso 1,900 mylių, 
jis mano be sustojimo padaryti 
per maždaug aštuoniolika va
landų. Savo oro kelionei jis 
vaitos milžinišką, britų darbo, 
aeroplaną.

Svetimšaliai, lanką 
Graikiją, turi pasi

mokei $10
ATĖNAI, Graikija, sausio 

20. — Visi svetimšaliai, kurie 
tik atsilanko Graikijon, turi 
pasimokėti 10 dolerių mokes
nio. Vi tai betgi jie aprūpina
mi nemokamais bilietais atlan
kyti istorines Graikijos vietas.

-SW;

[Pacific and Atlantic Photoj
Leit. Odd Dahl (po kairei) ir Įeit. Thor Rambcig, kuriuodu 

dalyvavo Amlfdseno ekspedicijose, dabar rengiasi tyrinėti Ama- 
zono vaistus Pietų Amerikoj'

■ —t-=,~.i 

Darbininkių delegacija
pas prezidentą

Sbomiai nori arčiau pusi 
žintsu Amerika

Prašo Coolidgeą remti aštuonių 
valandų darbo dienos 
mo sumanymą

įstaty-
l

sausio
Coolidge

WASHINGTONAS, 
21. — Pas prezidentą 
šiandie buvo atsilankius mote
rų profesinės sąjungos (trade 
union) delegacija prašyti jį, 
kad jis jiaremtų moterų . aš
tuonių valandų darbo dienos 
įstatymą. Delegacija taipjau 
pranešė prezidentui, kad. mote
rų profesinė sąjunga 
priešinga tam moterų
lygybės konstitucijos papildy
mui, kurį yra pateikus Nacio- 
nalė moterų partija.

Delegaciją pas prezidentą 
'sudarė dvidešimt septynios mo- 
! terys, laikomos dabar Wash- 
ingtone moterų industrinė1 
Konferencijos dalyvės.

ma-,

esanti
teisių

Kuria draugiją siųsti suomių 
studentus į Jungtines Valsti
jas mokintis.
1 IiELS INKAI, *Suom i j a, sau - 

šio 21.—Žymesnieji Suomijos 
darbuotojai dabar kuria tam 
tikrą draugiją, kurios tikslas 
bus siųsti suomių studentus į 
Ameriką mokintis, ypatingai 
susipažinti gerai su Amerikos 
žemės ūkio ir verslo dalykais. 
To judėjimo plieky stovi prof. 
Reuter, prof. Sederholm, prof. 
Kumpa, prof. Wendt, poni Hil- 
ma Hainari ir buvęs Suomių 
gen'eralis kosulas Nevr Yorko, 
p. Salitander.

Nacionalistu fašistu jodė
jimas Olanduose

AMSTERDAMAS, Olandija, 
sausio 21.—Olandijoj susikūrė 
dvi naujos fašistų organizaci
jos. Viena, Utrechte, vadina
ma Niderlundijos Oranžų na
cionalistai, siekiasi suorgani
zuoti stiprią rezervus policiją, 
kaipo apsigynimo jėgą prieš 
elementus, kurie “eina prieš 
senosios Niderlandijos teises ir 
prieš Oranžų namus”.

llaagoj gi įsikūrė 
fašistų partija, kurią i 
ja buvusieji armijos
Nariai kas savaitė darysią ka
reiviškus pratimus, “kad dėl 
visa ko būti prisiruošusiems”.

Tuo tarpu politinėj Olandi
jos Padangėj tajnsu. Nuo įvy
kusio prieš du mėnesiu kabine
to krizio, kraštas iki šiol pa
silieka be valdžios.

kariškių 
vadovau- 

oficieriai.

Areštai Jugoslavijoj
Esąs susektas sąmokslas nu* 

versti valžią; daugiau kaip 
200 asmenų suimta.

BELGRADAS, Uugoslavija, 
sausio 21. Jugoslavijoj buk 
esąs susektas didelis komunis
tų sąmokslas nuversti (‘sainąjų 
valdžią, ir dėl los priežasties 
policija visame krašte daro 
kratas ir masinius tariamų ko
munistų areštus. Areštuota jau 
daugiau kaip d” 'imtai įtaria
mų asmenų, v »

Vilkai Lietuvoj daug 
žalos žmonėms daro

6

Damasko puolikus
DAMASKAS, Sirija, 

21. — Vietos sukilėliai 
buvo padarę puolimą įsteigtų 
Damasko mieste barikadų, bet i 
puolimas buvo atmuštas. Suki
lėliams atmušti franclizai pa
vartojo tankus.

sausio 
vakai ir ėmęs dantis 

su 
šautuvą

savimi 
kuriuo

Šnipo sūnūs pasmerktas 
mirties bausmei

KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
d., apie 6 valandą ryto, švin

tant p. Mečius Kasperaitis, va
žiuodamas su savo draugu per 

j štrašunų šilą (Trakų miškų 
: urėdijos giria, 5 klm. nuo Kai-

Prancūzai tankais atmušėšedori!!;gaują” vilkų. Septynetą tos 
gaujos /dalyvių, perėję skersai 
kelią, framiai sau žygiavę to
liau, o aštuntasis, pats didžiau
sias senis vilkas sustojęs ant 
kelio
Kasperaitis turėjo 
medžioklinį
drožė į vilką sykį, kitą ir nu
šovė. Užmuštasis vilkas yra 
patinas ir labai didelis; svėrė 
58 kilogramus, šį rudenį per 
medžioklę, suruoštą L. T. M. ir 
Ž. D-jos Trakų skyriaus, aukš
čiau minėtoj girioj užmušti du

v , vilkui* ' Bendrai Trakų apskri-
Teismas šiandie pasnferkė ty vilkai šiais metais daug ža- 

mirties bausmei Ignatiusą Lin- los yra padarę.
colna, 23 melu, buvusio 
melai
no, sūnų.
navo artilerijoj. 1 
Kalėdas jis su kitu 
patykoję kely, nužudė 
pilietį, Edw. Richardą, 
vusį šventėms namo ir 
nemažą sumą pinigų.

LONDONAS, sausio 12
Kalbėdamas vakar viename

Capnarvone,1
premjeras, Nauja šluota bando ge-

pareiškė, kad rai pasišluoti

siniame mitinge 
L j ves liberalu
Lloyd George, 
tarp Anglijos liberalų ir Darbo
partijos negalį būt jokios są
jungos, norą tam tikrais atsi- sio 21 — 
tikimais abidvi partijos galėtų 
kooperuoti, šiaip betgi liberalai 
eisią vieni ir darysią pastangų 
ateinančiais parlamento rinki
mais pravesti kuodaugiausiai 
savo atstovų.

BLOOMINGTON, Ind 
aujasis šio

Dirbtinė migla javams 
laukuose apsaugoti

NEW YORKAS, sausio 21.— i Amerikos Chemikų ' draugija 
gavo žinių, kad dirbtinė mig
la, kurią vienas Skandinavų 
mokslininkas, prof. A. V. Jern- 
berg, išrado karo tikslams, da
bar Norvegijoje vaitojamas 
daug naudingesniam taikos rei
kalui, 
tent, 
liams

Ta dirbtinė migla, bu- 
norvegų vartojama >paąė- 
laukuose apsaugoti nuo

sau- 
mirstelio 

policijos viršininkas. Cardvvell, 
per pirmą savo viršininkavimo 
savaitę sumušė visus rekordus 
skaičiumi padarytų areštų: 
areštuota viso 120 asmenų. Be
veik visi areštuotieji buvo au- 
toniobilininkai, kurie nusikalto 

kad ar per greitai važin
iu* vietoj sustojo, ar ne
tinkamų žiburių, Kiek
ių, žinoma, sausas neiš-

Chaplin skundžia filmų 
kompaniją dėl $62.147
NEW YORKAS, sausio. 21.— 

Garsus .krutamu jų paveikslų 
komedininkas, Charlie Chaplin, 
per savo advokatą* įnešė į auk- 
ščiausj teismą bylą prieš First 
National Exhibitors Circuit, 
Ine., reikalaudamas iš tos fil
mų kompanijos $62,147, kaipo 
priklausančios jam pelno dalies 
iš kompanijos surinktų pajamų 
užsieniuose už jo krutamąjį 
paveikslą “The Kid”. Už tą 
paveikslą užsieniuose kampani
ja peilius 337,947 dolerius.

šnipo, Tribicho Lincol- 
Igatius Lincoln tar* 

Per praeitas 
kareiviu, 

vieną 
važia- 
vežusj

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

. hi<>, 
i vO, ar 
turėjo 
vienas 
truko.

TĖVAS NORĖJO PARDUOT 
DUKTERĮ; AREŠTUOTAS

Belgija ratifikavo 
Lokarno paktą

BRIUSELIS, , Belgija, sausio 
21. Atstovų butas šiandie 
124 balsais prieš patvirtino 
Lokarno ai’bitracijos 
mo sutartį. Keturi 
nuo balsavimo.

ir saugu-
susilaikė

sausio
Illinois Bell Telephone

SPR1NGFIELD 
21. 
kompanijos prezidentas Abbott 
šiandie Čia pareiškė, kad šiais 
1926 metais kompanija numa
tanti išleisti
rių telefonų konstrukcijai Illi
nois valstijoj.

29 milionus dole-

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

1)UBUQUE, Io\va, sausio 21. 
— Galena, III., geležinkelio 
stoty I)ubuque policija vakar 
areštavo vietos pilietį, Lem 

Pas neregi elgetą rado 45 metų, kurs buvo jau 
7 OHO doleriu susiderėjęs su tulu Joe Parr,uuieriŲ metų, parduoti pastarajam

savo jaunutę, trylikos metų 
dukterį Berthą, kaipo pačią, už 
100 dolerių. Prekyba nepavyko 
tik dėl to, kad kiti giminės pra
našė apie tai policijai. Pirkė
jas Parr buvo taipjau areštuo
tas.

DALLAS, Tex., sausio 20.
Vietos policija suėmė vieną 

neregį, kaltinamą dėl elgetavi
mo. Policijai padarius nuova
doj kratą, pas tą elgetą rasta

n . . .. . .. . . 7,000 dolerių gyvais pinigais rBe to, su ta dirbtine migla .... , \ ., , . . certifikuotais banko čekiais,dabar daro eksperimentų ply-1 
tinės savo plytų džiovinamo- iį
siose įstaigose, kadangi naujai SSSSBKSįįL— 
padarytoms plytoms šaltis ken- * z
kia. fRh ■■Rl

23 laivyno aeroplanai 
išlėkė į Kubą

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

BAISUS RADINYS

MEDI A, Pa., sausio 21.
{Netoli nuo čia giraitėj rado 
šiandie jaunos moteriškės kū
ną, su rųipiauta galva ir nukir
stomis kojomis. Kūnas buvo 
suvyniotas į mėlyni apsiadst 
ir padengtas laikraščiaiš.

NORFOLK, Va., sausio 20. 
— šį rytą išskrido iš čia į Gu- 
antanamo, Kuboj, visa laivyno 
oro eskadra — dvidešimt trys 
aeroplanai. Du kiti aeroplanai, 
vienas jų eskadros vado, hkivo 
sutrukdyti nuo išskridimo, su
gedus jų motorams.

šalta; 
vėjas.
siekė 

maksimom 32*, minimum, 5 
vai. p., 136 F.

I Šiandie sąulė teka 7:12, lei
džiasi 4:51 valandą.

Aplamai gražu, bet 
stiprokas žiemių vakarų

Vakar temperatūra
maksimom &2*,

SUDEGĖ NAMŲ GAISRE

ST. JOSEPH, Mo„ sausio 2L 
—Vakar gaisras sunaikino, no* 
toli nuo Breckenridge, famw- 
rio Gaunto gyvenamus namus. 
Ugny žuvo farmerio žmona ir 
Šešiolikos metų sūnūs.

■" 1 ■' 1 ■■■' -

Garantija 
Greitumas 

> t

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

' ( Per Naujienas galima siųsti pinigus
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 

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

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

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



NAUJIENOS, Chlcfigo, DI. . Penktadienis, Sausis 22, ’26
'niežėjimo arba kokias kitos1 

.1 odos ligos, bandykit Cadum 
Ointment. Tos puikios gyduoljs 
prašalins niežėjimą iš sykio ir 
jos yra džiovinančios ir gydan
čios kur tik yra oda sužeista 
arba paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra Francuziškas pri- 
rengimas padarytas Amerikoje 
ir jos nepakenks, kad ir švel
niausiai kūdikių odai.

> Skaityk atydžiai kas savaitę 
šituos straipsnius ir pasidėk 
ateičiai.

VADINIMAS

STRAIPSNIS 160

EAGLE BRAND
CONDENSED MILU

eina švelni

EROVės skYRIUS
i DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Vaikai pripratę prie kamba
rių kur nuolatos 
srovė šviežio oro mažiau sirgs 
gerklės ir nosių ligomis n<gu 
H e, kurie laikomi troškiuose 
kambariuose Prie nejudančio 
oro. Atviras pečius yra puiki 
proga išvėdinimui.

ma neužtenka vaikui. Beikulin- 
gu ir “vaikus išvėdinti”, nelik 
kambarį. Net audringame, ar 
Iii mos ore, jei galima, reikia 
uždarytame porčiuje duoti vai
kui šviežio oro. Jei nėra ki
tokio išėjimo, tada atidaryk lan
gus pusvalandžiui, t ii aprėdyk 
vaiką lyg vesti ant oro, o jei 
taip daroma, tai įšildyk kamba
rį vėl pirm negu nuimsi nuo 
kūdikio drapanas. Vaikai gau
nanti šviežio oro ir mai’kštymų 
sveikesni ir laikysis. *

Sotus maistas yra tiek pat 
būtinas kaip šviežias oras ar 
mankštymasi. Eagle rBand Pie
nas suteiks viską reikalingų 
augimui. Jis tyčiomis pritai
kintas vaikams d'Jto, kad leng
vai virškomas ir nenuvargina 
opių viduriukų. Eagle Brand 
pasekmingai buvo vartojamas 
kovoje su nedapenėjimu Euro
poje ir Netolimuose Bytuose. 
Jis turėtų būti dalis kiekvieno

Daugelį sykių sveikas, nor
malus kūdikis nereikalauja 
gydytojo alydos, bet tai laimin
gas nuotikis, retai atsiaikąs. 
Jei kūdikis nesijaučia gerai ar
ba neauga kaip reikia, motina 
turėtų nevilkindama pasitarti 
su geru daktaru. Iš kitos pusės, 
normalus kūdikis,
tinkamos priežiūros ir 
maisto, arba iš krūtų 
Borden’s Eagle Pieno, 
augti į sveiką, normalį
Milionai ir milionai kūdikių iš
augo į vikrius berniukus-mer- 
gaites 
rą su 
Pieno, 
žinotų 
Eagle
nija atspausdino Lietuvių kal
boje pilną pamokinimą kaip pa
ruošti Borden’s Eagle Pieną kū
dikiams įvairių amžių.

Jei jūsų kūdikis kenčia nuo

gaudamas 
tinkamo 
arba iš 
turi iš- 
vaikutį.

sudėjus motinos priežiu- 
sotumu Borden’s Eagle

Idant IJetuvė motina 
kaip vartoti Borden’s 
Pieną. Bordeno Kompa-

žinomas z# 
maistas kuris 
subudavoja stiprius 
kaulus ir sveikus 
hunus

kūdikiams

No. f»

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phone Canal 2591

Ui ai 
kupoti., 

gausite 
dykai lietu

viškai pamokti 
knlp prižiūrėti

J U su KudlKi- iškirp
kite 1 r prisiųskito 

šiandie su Jtwų vardu 
ir adresu.

THE BOItUEN COMPANT 
Borden Bldg. New York

VALET

AuioStrop
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Vienlaikinis Y pa t iškas Gydymas. Nedaro 
Skirtumo Kokia Liga, Tiktai

$1.00 nV<S $1.00
Pasekmingas gydymas naujausiu budu

prancūzų ir Vokiečių Specialistų išrastas naujausias būdas gydy
mo užsisenėjusių ir staigių ligų. Pasirodė esąs labai pasekmingu, kad 
net susidomėjo Paryžiuje ir Berlyne. Aš studijuodamas šitą naują bū
dą gydymo per tūlą laiką Paryžiuje iv. Mykolo Ligoninėje ir Berlyno 
Universiteto Klinike pastebėjau, kad daugybė ligų, pripažintų gydyto
jų nebeišgydomomis, galima dar išgydyti.

Todėl gi, jeigu jūsų kiti negalėjo Išgydyti, tai ateik pas mane. 
Mano pilnai Įrengta Bakterijologiška Laburatorija ir aparatas lladio- 
Scope-Raggi-X-spindulių. egzaminavimas kraujo ir šlapumo, atidengs 
man jūsų ligos tikrą stovį ir jeigu aš pasižadėsiu jus gydyti, tai jus 
atgausite Savo sveikatą ir pilną tvirtumą. Ateik pas patyrusį specia
listą.

Patyręs Specialistas arba Profesorius neklaus jūsų ką jums skau
da, ko Jums neužtenka arba kokia liga sergate, bet jisai patsai pasa
kys, ar galima jus išgydyti, ar ne. Patyręs specialistas turi taip daug 
įvairių ligų gydymui, kad lengvai jas pažįsta iŠ ženklų ir apsireiškimų. 
Kaip tiktai jisai užbaigia pilną egzaminą, tai ir Žino tuojaus ką teikia 
daryti, kad išgelbėjus serganti, ir kaip jj gydyti, kad sugrąžinus jam 
sveikatą.

Mano ofisai yra aprūpinti pilniausiai visokeriopais gydymo apara
tais, išrastais' garsių Profesorių ir Specialistų, tokių kaip Profesoriai 
Nicola Tedą ir D’Arsonval ir daugelio kitų. Mano 40 metų patyrimas 
gydyme ligonių ir studijavimas geriausiose ligoninėse ir klinikose Pa
ryžiau, Romos ir Londono, davė man patyrimo pasekmingai pergalėti 

“gas, kurias kiti gydytojai pripažino nebeišgydomomis.
_1jJu pasekmingai gerai žinomus budus gydymo Baktery- 

‘ atraktais ir čiepais ir dar vieną garsų pasaulinį būdą 
kurio čionais negalima minėti, bet kurį reikale esant pavar-

:“fl ILG1AUS, TIKTAI ATSILANKYK O PERSITIKRINSI H

DR. C. C. SINGLEY
SPECIALISTAS '

Koom 1012-1015-1016 Greąt Northern Budinke 
20 Waat Jacjison Boulevard, arti State gatvės 

(Paimkite elevatorių iki 10-tų lubų)
OFli>O VALANDOS: Nuo JO-tos ryto iki 1-mos po pietų. Vakarais nuo 

s kiu if<i 7-nių. Nedaliomis nuo 10-tos ryto iki 1-mos po pietų.

sunkiausias ligas,
Aš vartoju 

nais, Gyvūnų Ekstraktais Ir čiepais 
gydymo, 
toju. 
NEKEN

• a • w šio, kitkas savaime susiranda,ois tas is “Daug daugiau pažįstu kuni
gų, negu tolygaus išsilavinimo

S 4 <7 valdininkų ar darbuotojų, bet
JLzJI w VA ▼ 3 kunigų tarpe dar nemačiau

idealistų, išskyrus tą, kuris iš 
pasišventimo spjauna mergai
tėms į nuogą kaklą arba nu
meta nosinę užsidengti, kad 
nepykinti jo ir kitų, kaip iš 
ne šventųjų galių parodyti iki 
tuzino griežtų idealistų: Vydū
nas, Buokis...”* pradėjo skait-

Šiauliai

“Kas laimės į naująjį Seimą”— 
klausimai veržiasi visiems pra
dedant vienu ir baigiant žiop
sančia ar einančia gatvėmis 
minia. Dar vakar išėjome gyvų 
moksleivių būrys užmiestin, 
apie tris žmones, nes Lietuvos 
jaunimą sunku iš kambario iš
tempti, ypač moksleivį-gabų< 
arba žut-but pasirengusį laimė

ki pirmuosius laipsnius. Jeigu 
primintum tekiniems lakstyti 
vieškeliu — užtektų keiksmu iri 
pradėtų pasakoti, kaip jis buvo) 
pakviestas pas tetą ar dėdę 
krikštynų ir kiekvieną smulk- 

1 meną nušvies. “Mėginkim 
lenktynių!” •— siulau. “Kur 

'tau, nejauku, žmonės žiūrės” 
— atšakoj. Vėl pradedu įkalbi
nėti ir vėl gaunu atsakymą 
tokį pat buvusiam. Dar mėgi
nu kalbėti — vėl tas pat. Galų 
gale siulau jiems užvesti kalbą. 
Mikt mikt mikčioja ir galų ga
le pradeda apie vargus, skųs
tis, dejuoti, guostis kaip į 
skrynią visus sukišus. “E, jau, 
sakau, viskas nuo valdžios pri
klauso, o dabar nauji rinkimai 
Seiman”. Lyg ką atsiminę pra
deda galvas raivyti. “Bet kas 
laimės? nežinai žmogus nė prie 
kurios partijos piiiklausvti. 
Išrinks ir atstums priešus, o 
jeigu priešų skaičiun pakliū
si...” “Kokios' partijos?” — 
klausiu. “Dabar valdančios, 
vėliau — kokia išrinks!” Nelai
mingąja planeta gimę, turbut 
tuo laiku kai ir aukštybėse 
buvo pratinajna principas lenk
tis. Tuo tarpu praeinant 
pro bažnyčią grojo vargonai, 
o apsnūdusių davatkų būrys 
nusitvėrę nutrintas maldakny
ges meldė aukštybes, kad jos 
nusileistų žemėn, sumaltų be
dievius, apkrikštytų kitatikius, 
kai jų šeimose, kasdieniniai 
barniai ardo sveilęatjj. Ir san-A 
taiką. Dar praūži? Ūai dedamas 
f ordas, keli šešėliai 
ir galas.

¥ ¥ ¥

Šiandie kalėdoja 
Visi žmonės stebisi, 
jis, geriąs tiek daug 
gėralų ir vis ant kojų laikosi 
kaip vyras. Įstabu, pečius 
trauko, nes vienas nuo poros 
stiklelių apsvaigsta, laitam ma
žiau užtenka. Moterys tą pat 
pasakoja ir stebisi. Man taip- 
pat įstabu, nes iš klebonijos iš
eina blaivybės obalsiai, ten 
gimsta eucharistininkai, skau
tai ir kiti, kurie skelbia blai
vybę ir krikštynose, vestuvė
se ar kitur nuošaliau... po tru
putį gurkšnoja! “Nežiūrėkit 
ką daro, bet ką sako” — skel
bia kuniginiai. “Nežiūrėkit ką 
daro, bet žiūrėkit ką klauso” 
—atsikerta avidės avinai. Ir 
obalsių daug įvairių ir laimė 
jiems gyvenime, nes obalsius 
galima apeiti kitais obalsiais 
kaip įstatymais įstatymus. Ge
ra gyventi, visuomenininkui 
reikia maisto, pinigų ir obal-

liuoti, o aš tuo tarpu atsimi
niau Šiauliuose esant net mo
kytojų, kurie pegeria degtinės, 
nerūko, pacifistai... bet kunigi
niai nė vienas neįeina. Sic 
yra išstumiami iš bendruome
nės, ir niekur jų nesigirdi liau
dies 
kaip 
tiek 
kaip
žiuoja medžioti į dykus krūmus 
ir ten dienų dienas praleidžia,

lupose, 
kunigas 
butelių 
didelis

O pasakojant 
išgeria tiek ir 

nė nepajudėjęs, 
valdininkas atva-

Z

praslinko

klebonas. 
kad štai 
spiritinių

girdtei labai daug. Jeigu redak
torių įkiša kalėjiman už straip
snius, kurie kitur gerbiami 
idealizuojami, mato ir žino, 
bet kodėl — nesupranta. Rodo
si daug blogo padarė ir įkišo. 
Taip dar nesijungia plačiosios 
minios į atskirų vienetų gyve
nimu: jų vadai stebuklus jiems 
rodo gerdami degtinę, o jie 
žiopsodami praleidžia daug lai
ko ir išmoksta visa tai gar
binti. —K.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

\

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

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

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

State
Išpilti y k ir siųsk Naujienoms

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

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinirlr 
Ta* specialia pasiūlymas yra fl / M 
tiktai trumpam laikui, todėl n PlJi 
lioklt, atailankykit šiandien. / Aiėlio 
jimaa visuomet yra pavojinga* ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrą krar- 
jo ligų yra musų apecialumas.

Kuomet kiti 
rodytojai <** 
vila — ateikit*

C AT MO,H

Vardas

Adresas

Miestas

Pinigai Lietuvon Telegramu 5 Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Dearborn St.
12 augštas 

Kambary* 12OJ

Kraujo Ligos .Gali Būt
Išgydytos

Ar esate tikra*, kad jūsų sistema 
yrą liuosa nuo ligų, kurio* kenkia 
dėl jūsų darbo ir paKiJinkaminimo. 
Ar kenčiate tylėdami T Klausykit* 
Gamtos perspėjimų. Slogų, UikietČji- 
tno Vidurių Reumatiamo. •’Neuriti*" 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo. Parnlyto, "Locumotor A ta
nia", Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema. Slinkimo Plaukų. 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra nešva« 
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerų ir teisinga 
gydymą. Savo praktikoj vartoja ge
riausius Serum, čispus, Dakteryn, 
Antitodn ir speciali* “intravenous” 
gyduole*. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir “914”. jei yra reika
las.

Kodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir iventonais dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

r

Vardas ir pavardė
Matai Kas Dedasi?___ ValsčiusKaimas

ApskritisPastas

Siuntėjo parašas

Adresas

1739 So. Halfited St Chjcago, Illinois

't—.......

uuuucaAA.

Pinigų prisiunČiu $ 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” '

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

60 
100 
200 
800 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paltu 
$5.75

Telegramų
»*•»••»*••••«•*•••••••«• 600 litų

.. 10.75 ......................11.25 700 litų
.. 21.00 •«•«* 21 *50 800 litų
.. 81.25 ■■•**ęa*«a*s«««*»»««*aa* 8 L *7^ 900 litų
.. 41.50 ........ ..........  42.00 1000 litų
.. 51.75 5000 litų

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.59 
92.75

. 108.00 
... 514.01

Charles S. Gai lauti, Balam lū
žio Meilės Fanuos kulto koloni
jos įkūrėjas AUentowne, Pa.

Jis tapo areštuotas dėl vaiko 
mirties. Jis skaitomas to vai
ko tėvu.

Telegramu 
4........... $62.50
............. 72.75 
......... 83.00 
............. 98.25 
............. 103.60

............514.50
‘T......................

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kofcios dešimties dolerių.
VinuoHA reikaluose adresuokite:

.1 . ’tV ‘ •. yrFL ■ . ’A

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

Taupyk kuponus i&kirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



NAUJIENOS, Chicago,

Lietu viai Advokatai

LIETUVIAI DAKTARAI
mo

Telefonai* i

Telefonas Boulevard 1939

PASIRYŽIMAS

Tel. Boulevard 0587

IRUSI & SAVINGS

Tel. Dearborn 9057

Butkus Undertaking

Tiesos Ir Reguliacijos 
New York'o Rankiniu 
Vežimu Savininkams

Ran

tu r 1 
Ko- 

kiek-

[Pacific and Atlantic Photo]

Ispanijos princas, kuris neuž

DR. MARTA 
DOW1AT—SASS

Phone Canal 1718-0241 
lies. \Midway 5612

tikrai pagalvokite apie vieną 
kad jus atgausite atgal visus sa-

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

Tel. Kenwood 5107’

Clark Streets

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Data: Sausis 22, 1926

Šubatoj nuo 1-7 ▼. V. 
lt. V. Boul. 6787

Dearborn, Monroe

Blrd. 3138 
Woitkiewics- 
BAN1S

Namų Tel.: Hyde Park 8396

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrukų, 

Vaikų ir visų chronilkų ligų 
Ofisas s, 3103 So. Halsted Stn Oicage 

arti Slst Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomjs ir šventadieniai* 10—12 diea.

atimti 
ninkas 
liacijų. 
baigoj

4VPcORPORATi°N
PRESENTFOR

UNITED r>ROFIT-SJ^lW?R£į(^

SENDJMU<ĄHi P<

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 Sp. Loomis, kampas 18 ir Ules 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Hd 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6868

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mfinesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gau|i 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 paltų, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metui*—150, už pusę metų—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

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

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi- 

' nėms ir pažįstariiiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Ilireti inaist(L parda 
cci lifikalą, kurį gali 

nuo Department o!

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

L1ETUVYS DENTISTAS 
47*12 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

kęlegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

Ir po

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 6377

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

ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. C_.—1 
3236 S. Halsted

3101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute- 
rijos 
ilgai. ] 
vusi 
vanijoa 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymų, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyki 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6890 »

Vak. 3228 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

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

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

E PALOTO
RING CORPORATION

A. L. THOMAS 
Lllh’UVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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

O p tom et rišt
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v, 

’*'į Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

P. R. Iladley, L'censed 
710 West 18th St., Chicago, III

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St. 

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien 
Panedėly ir ketverge nuo 3 ild 8 ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Noziea ir Gerkite
Ofi*aa: 1053 

kamp. Noble St. 
Vai.: 2 iki 4 

Nedalioj 
Rezidencija

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

^DR. HERZMAN v-
—Iš R U S I J Q S—

Gerai lietuviams žinoma* per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pi»tw 
Ir nuo O iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Apmąstyki! Saugumą 
Pirmiausiai

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedalioj ,9 iki 12 ryto

k Akiniai $5 ir augščiau 1

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

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

(’žin įpresuotiems gal bus nau
dinga ajisipažinli su reguliacijų 
sekančia sutrauka.

Visi/ pirmiausia rankinių ve
žimų savininkai privalo turėti 
leidimus. Gauti leidimą reikia 
pasiųsti aplikaciją su kvalilika-

lini
fdografiją, 2x2 

dėl identifikavi-

DR. L E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

ADVOKATAS
Miesto ęfisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulovą<d 18xt

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

Nedaliomis nuo ,9 iki 12 ryto.

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

Nei vienas nesigailėjo pirkdamas 
Depositors morgičius arba bonus

IEPOSITORS STATE BANK
ČMembtr Federal 
Kcscrve System

Daugelis rankinių vežimų sa
vininkų, kurie parduoda savo 
lavoms New York’o gatvėse, 
yra svetimžemiai, kurie nemo
ka anglų kalbos užtektinai su
prasti reguliacijas, kurios lie
čia jų užsiėmimą, ir kurios 
atspausdintos tik anglų kalboj.

Gijoms į Department oi’ Public 
Markets. Kuomet aplikacija 
užgirta, aplikuotas turi asmeniš
kai nueiti j (’ommissioner oi 
Public Markets ofisą, ir gauti 
užminu ruotą leidimą. Tą lei
dimą negalima kitam parduoti. 
Koniisionierius jrali bile kada 

, jeigu savi
ti prie regu-, 
išsibaigia pa
metu.
su savim at-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Au^okatas' - 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:Š0 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčjoj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nyo 1QTytq iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 13W 
Tekphone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.

Padarykite pasiryžimą pradžioje me
tų, kad padafyhimėt daugia'd progre
so 1926 metais, negu, kad jus pade. I 
rėt ką tik praėjusiais metais — žen
giant prie progreso privalote taupy
ti — nuolat taupyti — tas yra bū
tina. Žmogus, kuris turi taupymo są. 
skaitą, rali pasinaudoti proga kuo
met ji pasitaiko ir būti užsitikrinęs 
ateičiai.
Mes tikime, kad jus surasite šią 
draugišką banką malonia dėl vedimo 

l>i:;nio. Paleiskite patarnauti 
per visus 1926 metus. Daleis* 
pa'.ribėti padaryti pasekmin- 

jusų naujus metus. Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

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

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

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

Namų telefonas' Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

rankinių vežimų 
gauna

Namų telefonas Vards 1G99 
Ofiso Tel. Boulevard 6913 

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare. ,

Juos labai k ngvai kili išnaudo
ja, kadangi jie nežino savo tei
siu. Pagerinti tą padėjimą, 
teisėjas Simpson nesenai pala
is, kdęj kiekvienam rankinio 
vežimo savininkui butų išduota 
kopija tų reguliacijų’ jo kailio-

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA

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

8 iki 2 vai. po pietų.

AKU&ERKA
Pasekmingai pa- 
’jirnauja mote- 
ims prie gimdy
mo, patinimai 
’ykai moterims 
c merfrinoins.

3111 Scilh 
Halitad Si.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tek Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS 
. ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Milwauke« Avenue
Tel. Armitage 0664. 

pietų ir 7 iki 9 vak. 
iki 12 dieną.

2950 Logan Blvd. 
Belmont 6217.

itiduos pirmarą savi- 
kttj, jeigu visi užvilkti mo- 

užmokėti. Savininkai 
ne- 

veži- 
leidiniu 

M ar
ai sakyti 
atliktus 
kokius 
reikia 

Comini- 
e Markets. 
savininkai 
mandagus.

išduota

savo 
jums 
kitę 
ginusius dėl

The STOCK YARDS

ta leidimą c v
iH'pi isilaik 
Leidimai 

k rekvamų
Aplikanlas 

sinešti savo 
coliu ‘didumu • 
mo.

Kiekvii mis 
savininkas gauna užnuimmo
lą metalinę lentelę. Tų lente
lę negaliYna kitam perduoti, 
(’ž lentelę reikia mokėti $1.00.

I'ž vietą, nedangiaus aš Ino- 
nių pėdų ilgumo, reikia mokė- 
ti 41.01) j savaitę. Tą vietą ne
galima kitam parduoti, berduo- 
li arba parendavoti. Komisio- 
nierius pažymi kokius lavoms 
savininkas parduos, kur jam 
leista juos parduoti ir duos jam 
vietos numerį. Permainyti vie
tą arba tavoms galhna lik su 
prašytu leidimu nuo Commi- 
ssioner ol‘ Public Markets.

Jeigu leidimas pamestas, rei
kia tuoj pranešti afideivilo for
moj Department of Public Mar
kets. Po jų ištyrinėjimu savi
ninkui bus išduota lentelės dup- 
likatas, už kurį vėl reiki 
keti kit;i dolerį.

Maiklo pardavinėtojai 
visuomet 
vinčlojo 
ma gaut 
Health.

Kiekvienas asmuo, prašantis 
leidimą, turi pareikšti arba tu
rėti intenciją tapti Suvienytų 
\’alstybių piliečiu.

Leidimų savininkai turi pri
silaikyti prie visų miesto regu
liacijų. I’uri prie vežimo turėti 
didelį maišą, uždengtų indą iš
matoms ir šluota. Turi švariai 
užlaikyti visą vietą aplink veži
mą. Nevalia jokias išmatas ant 
gatvių išmesti, turi būti įdė
tos į tam tinkamas vietas. Visi 
rankiniai vežimai turi būti 
prie pat-SąlygaiV1<ii Ir itcužkies
ti k ’ią žmonėms arba kitiems 
vežimams. Savininkas turi vi
suomet stovėti prie savo veži
mo, nedalia palikti pilną arba 
tuščią vežimą^be priežiurėtojo.

Tų vežimų savininkai turi pri 
silaikyli prie savo valandų, ku
rie,s yra paprastoms dienoms 
nuo septintos vai. ryto lig aš
tuntos vyl. vakaro, ir sulįsto
mis nuo septintos valv ryto lig 
dvyliktos vai. vakaro.

Jeigu leidimo savininkas ne
užims jam paskirt# vietų per 
vieną savaitę, tai Department 
of Public'Markets galės vėl pa
sisavinti tą vietą, bet komisio- 
nicrius 
nin 
kesčiai 
turi patys prižiūrėti vietas, 
gali pasamdyti kitą tuos 
mus prižiūrėti, tik su 
Commissioner of Public 
kets. Savininkai turės 
už savo pagelbininko 
darbus. Vartoti bile 
ženklus arba iškabas 
gauti pavelijimą nuo 
ssioner of Puhli 
kinių vežimų 
visuomet būti 
pija reguliacijų 
vienam leidimo prašytojui.

» ’ [PLIS]

Ofiso Telephonati —• Boulevard 7065 
Rezidencijom T»l. Lafayctte 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandom: 9 — 12 ryto. *7 9 vakare.
Ncdčlioj 10 — 12 ryto. Pirinadieniaia 

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

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. Nedeliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

at 47th Street x

C H I C A G O

J. P. WAITCHES
. ADVOKATAS

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

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.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos viduose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimat. —-i Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičlama

Kudikiai su silpnais ir minkštais kaulais yra 
nedapenėti ir labai pasiduoda persišaldymas, kosu
liui ir panašioms ligoms, jie labiausiai reikalauja 
kūną budavojančio maisto kur yra daug vitaminų. 
Kad užpildžius tą reikalavimą nieks negali susily
ginti su ' f

scons IMUISION 
ideališkas maisto-tonikas turtingus grynu cod- 
liver aliejumi dėl kūdikių bile kokio amžiaus.
Tie kurie turi silpnus kaulus turėtų vartoti ši 
turtingą vitaminais maistą kasdien. ScotfsM' 
Emulsion yra grynas, turi gerą skonį ir veik- yj| 
lūs maisto-tonikas žmonėms visokio amžiaus.

Scott X- Bowne, Bloomfield, N. J. 25-70

□augumas aei 1 aupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Meltin A. Traylot, Prezidentas.

iraiiniiiimiimiiiiir
; Dr. Lawrence P. Slakis į J DENTISTAS *
J 4454 So. Westem Avė. *
* Valandos: m

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

■vv-’-A;-

r——11 ....... ■■■

Vir§ 160,000 taupymo 
depozitinių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patan 
navimą ir parankumą iioa 
Bankus.
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The 1 ithuBiuan Daily New« 

t oaliihed Daily Except Sunday 
hf <-4» Lithuardan H«w« Pub. C*. 1*4.

Kditor P. QKI«AITI8 
~ 1789 Soatb Habttd 8tre«t~ 

Chlcago. Iii.
rde*bu4« Roo4«Telt 8580

Subscription Ratas i 
88.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
88.00 per year in Chicage.

8c. per eopy. * ‘ __________
Entered as Second Claes Matter 

įiarch 17th, 1914. at tha Port Office 
>f Tiicago, III., undar tha act of 
d«xvh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drov*. 1780 So. H«l»t«d St_. Chicago. 
t .1 ----- Telofonasi Roon<r«lt R6C*.

DIKTATORIŲ LIGOS

KARTUVES REAKCININKAMS 
!• [• ♦ • • lt

RUSIJA PERKA MILTUS IR MEDVILNĘ

Jau iš pačios Romos telegrama praneša, kad Musso- 
lini sergąs. Užvakar vakare jisai kelis kartus nualpęs.

Išrodo, kad jisai serga kokia nervų arba smegenų li
ga. Kada nors gal išeis į aikštę, kad visa jo diktatūra bu
vo proto ligos vaisius.

Rusijos diktatūros įkūrėjas, Leninas, irgi sirgo sme
genų liga. Jam numirus, daktarai surado, kad didesnioji 
dalis jo smegenų buvo sugedusi.

Bet vien tiktai asmens ypatybėmis tokį dalyką, kaip 
įsteigimas tam tikros valstybės formos, išaiškinti, žino
ma, negalima. Turi būt dar ir priežastys, dėl kurių tie 
nesveiki asmens laimėjo pergalę ant sveikų žmonių.

Ateities istorikai tas priežastis, be abejonės, suras. 
Kai kurios jų yra matonios jau ir šiandie: minhj tamsu
mas ir nepatyrimas, ekonominė suirutė ir t. t.

Iš Konstantinopolio pranešama: Sausio 20 d. Ango- 
roj (naujoje Turkijos sostinėje) buvo pakarti1 dar .septy
ni turkų reakcininkai monarchistai, mirties bausmei pa
smerkti dėl dalyvavimo reakcininkų bruzdėjime.

Tuo budu per pastarąsias dvi savaites buvo nužudy
ta viso dvidešimt astuoni reakcininkų vadai.

Šitaip dedasi naujoje, revoliucinėje, respublikinėje 
Turkijoje. Prieš karą tokie dalykai butų buvę nepapra
sti, o dabar niekas jais nebesistebi. Šiandie daugelyje ša
lių kuomet reakcininkai paima viršų, tai šhudo arba ka
ria revoliucionierius (ir nerevoliucionierius), kuomet re
voliucionieriai paima viršų, tai žudo reakcininkus (ir ne- 
reakcininkus).

Mes tikime betgi, kad dar už kokių penkerių metų 
valdžios bent kultūringesnėse šalyse paliaus “argumen
tavusios” su savo oponentais kartuvėmis ir šautuvais.

Mums išrodo ne taip svarbu, ar žmogus, kurį vald
žia siunčia ant kartuvių, yra revoliucionierius, ar reak- 
cionierius. Jisai visų-pirma yra žmogus! Yra koktu žiū
rėt, kada spardosi skerdžiamas “stock-yarduose” gyvu
lys; bet kada spardosi, patemptas ant virves žmogus, tai 
baisesnio reginio negali būt.

Civilizacija to pakęsti ilgai negalės.
............. —1

Rusijos informacijų biuras Washingtone tik-ką pa
skelbė, kad pereitais metais sovietai pirko Amerikoje už 
$44,000,000 medvilnės (bovelnos) ir už $21,000,000 mittų.

Tai yra negera žinia tuo atžvilgiu, kad ji rodo, jo- 
gei Rusija neturi pakankamai nei savo duonos, nei savo 
žaliųjų medžiagų pramonei. Žemės ūkio kraštui reikėtų 
turėt tų dalykų dahgiaus, negu jisai gali suvartot.

Bet vis tik yra nebloga, kad Rusija stengiasi apsirū
pinti tais daiktais. Tegu ji verpia ir audžia ir duoną ke
pa: tuomet ji ims blaiviau žiūrėt į visus gyvenimo rei
kalus.

Kiekvienas Rusijos rublis, išleistas komunistinei pro-
pagandai užsienyje, yra gryniausias nuostolis Rusijos 
Žmonėms. Bet pirkimas maisto produktų ir medžiagos rū
bams gaminti yra tikrai naudingas pinigų investavi
mas.

SKAITYTOJU BALSAI 
LAIKRAŠČIUOSE

"Naujienose” kartais telpa 
vienas-antras straipsnis "Skai
tytojų Balsų” skyriuje. Pir- 
miaus tas skyrius pasirodyda
vo dažninus, nes žmonės nebu
vo taip apatingi, gyvinus rea
guodavo i dienos klausimus.

Tokius pat skyrius turi ir 
dauguma kitų laikraščių. Juos 
skaitant, galimą patirti, ku
riais klausimais publika dai

Ūlai mokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..................    $8.00
Pusei matų ------ 4.00
Trims minėsimus __________ _ 2.10
Dviem mtaesiaras____—___ 1.50
Vienam mineaiui -—    .76

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija   ................. ......Ir
Savaitei ___________ -________ 18c
Minėsiu! __________ -...______70c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .............. .............. •>—- $7.00
Pusei metų ---------- -------------- 8.50
Trims mėnesiams ............ — 1.76
Dviem mėnesiam _________ _ 1.25
Vienam mėnesiui ------------------  .75

Lietuvon Ir kitur uisieniuooe: 
(Atpiginta)

Metams ..... ...... .........    $8.00
Pusei metų .............—............— 4.00
Trims minėdama .—............... 2.00
Pinigu* reikia «iqati palte Monaj 

orderio kartu aru ot,»^yuiu.

ginus interesuojasi ir kokių ji 
laikosi nuomonių. Iš anglų 
kalba einančių darbininkų laik
raščių dabar, pav matyt, kad 
tų laikraščių skaitytojai aktyvai 
seka angliakasių kovą su ka
syklų kompanijomis kietosios 
anglies distrikte. Daugelis
skaitytojų energingai pritaria 
tam socialistų ir kitų protau
jančių žmonių iškeltam reika
lavimui, kad kasyklos turi būt 
nacionalizuotos, t. y. paverstos 
viso krašto nuosavybe.

Tokių nuomonių ypač daž
nai pasirodo dienraštyje “MII-J 
waukce Lętider”, kurio skaity
tojų balsų skyrius turi tokį 
antgaly): “SVhat Our Readers

Think” (Ką mano musų skaity
tojai). Po/tuo antgalviu—pa
našiai, kaip ir “Naujienose” 
padėta paaiškinimas: “The 
opipions expressed iri this co- 
Irmn are those of our readers, 
and The Leader assumes no 
responsibility l’or tliein”, kas 
reišk/i: nuomonės, išreikštos 
šitoje skiltyje, yra musų skai
tytojų nuomonės, ir The Leader 
(t. y. redakcija) neima ant aa- 
vęs atsakomybės nž jas. Žino
mas dalykas, kad šis paaiškini
mas ^nereiškia, joge! nuomo
nėms, išreikštoms skaitytojų 
balsuose, redakcija yra priešin
ga. Su vienomis ji sutinka, 
su kitoms ^a.1 ne. Savo nusi- 
statymą redukcija parodo tam 

tikruose redakciniuose straips
niuose (“editorialuose”).

Vienam paskutinių “Milw. 
Leader.” numerių kalbamam 
skyriuje, randame lokį straips
nį:

"Kaip dar ilgai publika, tas 
‘ežys’ (kuri piauja už sveti
mus griekus. “N.” Red.), tu
rės kęsti metines šernolių 
penėjimo orgijas.
lia antracito ir minkštosios 
anglies pramonės operato
riai ?

• “Kuomet kasyklų savinin
kų šernolės pučiasi nuo mil
žiniškų pelnų, kurie jiems 
plaukia, prispyrus darbinin
kus streikuoti ir pakėlus ang
lies kainas, ir kuomet arti
nasi pavasaris ir vasara, ka
da anglies biznis sumažės,* 
tai ųpenatoriai dabar jau už
veda paprastų kalbą apie ‘tai
ką’, ar užmaskuotą paliau
bų ir apie pigesnes kainas, 
kad paskatinus publikų dau
ginus pirkti.

“Valdžia turėtų daryti lin
ksnius, kad sustabdžius šito
kią politikų.

"Kabyklų nacionalizacija 
yra vienintelė išeitis”. :

PO JUODOSIOS DIKTATŪROS 
LETENA

Socialistinio Internacionalo 
biuras (kuris dabar randasi 
Ciuriche, Šveicarijoje) praneša, 
kad Italijos darbininkų unijos 
ignoruoja Mussolinio patvarky
mus apie unijų uždarymą.

Nors profesinių sąjungų fe
deracija yra-^uždrausta, bet ji 
gyvuoja ir veikia. Legalės yra 
tiktai fašistines sujungus, vie
nok dauguma organizuotų dar
bininkų Pasilieka ištikimi se- 
nomsioms unijoms. Fašistų są
jungose randasi ne dauginus, 
kaip dešimtas nuošimtis orga
nizuoto proletariato.

Net tie darbininkai, kurie nė
ra prisirašę prie fašistų, yra 
priversti mokėti fašistų są 
jungoms pinigus. Jų duojklės 
esti tiesiog išskaitomos iš al-

Senąją profesinių sąjungų fe
deraciją Mussolini nedrįsta vi 
siskai nuslopinti, kadangi pa
saulio opinija jau ir be to yra 
labai nepalanki fašistams. Vie
tiniai federacijos skyriai te- 
čiaus nuolatos gyvena pavoju
je, kad valdžia gali sukonfis- 
kuoti jų iždus ir knygas.

Nepasiduoda juodmąrškinių 
smurtui ir Italijos socialistai. 
Kadangi valdžia uždraudė
Jungtinę Socialistų Partiją, tai 
socialistų parlamento atstovai 
perorganizavo partiją ir davė 
jai naują vardą: “Partito Socia
listu dėl Lavori Italiani” (So
cialistinė (talijos Darbininkų
Partija). Ši nauja partija išL 
leido manifestą, ' kuriame pa
reiškiama, kad ji tęs. tolinus se
nosios socialistų partijos darbiį 
ir kovos už atsteigimą laisvės 
darbininkų judėjimui.

Socialistų organas “Glusti- 
zia” Italijoje eiti nebegali, bet 
jisai yru spausdinamas Šveica
rijoje ir iš tenai slapta gabena
mus per sieną.

Kiek lengvesnės sąlygas turi 
socialistai maksimalistai (kurio 
pi rimulis veikė kartu su komu
nistais, bet paskui atsimetė nuo 
jų). " Maksimalistų organo 
"Avauti” redaktorius, Piotro 
Nenni, nesenai buvo pradėjęs 
vesti agitaciją, už susivienymą 
su socialistais. šituo tikslu* 

jisai išleido viešą laišką i dar
bininkus. Bet partija staigu 
vėl pakrypo į kairę ir “Avan- 
ti” redaktorių pašalino. Keis
tas dalykas, kad šis pakairėji- 
mas tuojąus padarė valdžią pa
lankesnei maksimalistams. Savo 
laikraštį jie dabar jau gali leis
ti, tik redakcija turi pildyti 
cenzoriaus įsakymus.

Maksimalistų teises tuo budu 
tapo sulygintos su komunistų, 
kurie ingi leidžia savo organą 
po valdžios cenzūra.

NETIESA

Vienas Vargo Vyturys rašo 
apšvietiečių “Aide” apie Rusi
jos socialdemokratų partijos 

suvažiavimą 1903 m„ kur pir
mą sykį Pasireiškė skirtumas 
tarpe dviejų frakcijų: “bolše
vikų” ir "menševikų”. Tarp ko 
kita rašytojas sako:

‘‘...Kuomet jisai (Leninas) 
pamatė, kad Plechanovas, ku
rį jisai lig to laiko brangino, 

. pradeda išsižadėti tūlų mark
sizmo principų (? “N.” Red.) 
ir jau paduoda ranką opor
tunistams, - kuomet Leni
nas tą viską pamatė, tuomet 
jisai galutinai ir aiškiai klau
simą išrišdamas pasakė: kad 
ir aš vienas likčiau, bet ne
paleisiu iš sevo rankų revo
liucinio marksizmo vėliavos.

"Tuomet jisai persiskyrė 
su Plechanovu ant visados. 
Tuomet tai ir atsirado bol
ševizmas— prie Lenino ir 
menševizmas' prie Plcchano- 
vo. Tat įvyko 1903 metais”.
Tai yra netiesa. Nors apšvie- 

lielis garbina bolševizmą, kaip 
kokią religiją, bet jo istorijos 
jisai nežino.

Rusijos socialdemokratų 1903 
metų suvažiavime^ ginčas tarp 
Lenino ir kitų delegatų kilo ne 
dėl marksizmo principų, bet dėl 
organizacijos klausimų, dd par
tijos statutų (konstitucijos); ir 
tam ginče paėmė viršų tie, ku
rie vėliaus gavo vardą "menše
vikų’. Suvažiavimas priėmė tą 
statuto prųjęktą, kurį pasiūlė 
Martovas, ir Leninui teko pa
siduoti daugumos nutarimui.

Balsuojant tą ginčijamą klau
simą, Plechanovas ėjo kartu su 
Leninu, o ne prieš Leniną.

Leninas gavo daugumos pri
tarimą tiktai apie suvažiavimo 
pabaigą, kuomet keletas Marto- 
vo šalininkų buvo išvažiavę na
mo (suvažiavimas tęsėsi dau- 
giaus, kaip tris savaites!). 
Tuomet Leninas ir ėmė vadint 
savo frakciją ‘‘daugumiečiais” 
(bolševikais), o savo-oponentus 

"inažumiečiais” (menševi
kais). Pasinaudodamas netikė
tai susidariusia savo pritrėjų 
dangumi, Leninas paėmė į savo 
kontrolę naująjį centro komi
tetą. I'ą komitetą renkant, 
Plechanovas. vėl balsavo išvien 
su Leninu.

Bet partijos organų redakci
jose pasiliko dauguma iš Mar 
tovo šalininkų (nes jie buvo 
geresni literatai). Taigi išėjo 
taip, kad centro komitetas su
sidarė "bolševikiškas”, o parti
jos spauda “menšt'vikiška”. Ta
tai iššaukė Partijoje aštrią vi
dujinę kovą po suvažiavimų, ši 
kova dauginus prisidėjo prie 
susiformavimo griežtai priešin
gų viena antra frakcijų parti
joje, negu ginčai sitvažiavime. 
Jeigu nebūtų tos kovos tarpe 
dviejų centralinių įstaigų par
tijoje, tai Nesutikimai, kilusie
ji suvažiavime, veikiausia butų 
buvę užmiršti.

Bekovojant centro komitetui 
su redaktorių komisija, santy
kiai partijos viršūnėje taip pa
blogėjo, kad dauguma redukto
rių, pagaliau, pasitraukė iš sa
vo vietų. Tuomet Lenino frak
cijos kontroliuojamas centro 
komitetas 1 pavedė visą redakci
nę galią Plechanovui. Pledia- 
liovas tuo budu dar kartą pa
sirodė, kaipo Lenino, talkinin
kas. į ! • \ ; Į, , f

Tik daug vėliaus , Plčchano- 
vas pamatė savo klaidą ir at
simetė nuo bolševikų. Atsimc- 
tęs nu jų, jisai paskui pamažu 
susiartino su menševikais ii 
ėmė pats save vadinti “menše
viku“.

Bet 1910 metais Plechanovas 
vėl stojo prieš Martovo srovę ir 
pradėjo ieškot talkos pas bol
ševikus. Ilgainiui jisai padarė 
su jais koaliciją ir bendradar
biavo jų laikraščiuose. Ir taip 
tęsėsi beveik iki pat didžiojo 
karo. Karo gi metu Plechano
vas nėjo nei su bolševikais, nei 
su menševikais, bet veikė visai 
skyrium.

Laiškas išI

Viennos
ICielcvienHH mieststH turi hu- 

vo simbolį. Kiekvienas simbo

lis turi savo reiškėją. Kiekvie
nas reiškėjas stovi ant tam tik
ros vietos. 0 ta vieta yra tik 
ant viejios vietos. BėYlynas di
džiuojasi Brandenburgo var
tais, \ Kelnas Keilnischei 
Dom, Paryžiuj Eifel bokštu, 
Londonas Tovver-Bridge, 
Dresdenas — Frauenkirche ir 
tt.

Viena kaipo sostinė buvusio 
labai katalikiško karaliaus 
Franciškaus II atsižymi garsia 
St. Stepono bažnyčia.

Viena Austrijos sostinė. Au
strai tai tie patys vokiečiai, 
tik ant kito kurpalio dirbti. 
Kaipo žmonės yra malonesni 
ir daugiau muzikalingesni. 
Viena vienintėlis miestas, kur 
užsiliko dar senosios tradicijos 
ir romantika. Viena milijoninis 
miestas, kuisis po karo kaip 
sostinė nustojo reikšmės. Kur 
kas daugiau kalbama apie Pra- 
gą, negu apie šį gražų miestą. 
Retkarčiais sostinės salonuose 
užgriežia "Vien bleib Vien” ar 
ką panašaus pašvęstą šiam ar
chitektūrų meno miestui, arba 
kino režisūroje išsikalbama 
apie Gratin Estei’ Novy. Kaip 
vienerius ir tiiom užsibaigia. 
Politiniai nelošiąs jokios rolės 
net kaipo konferencijų miestas 
liko nukonkuruotas mažos Že
nevos, ar nuobodžio Briuselio 
arba monątpninio Londono. O 
dar taip nesenai karaliaus rū
muose virė gyvenimas ir ta- 
vorščių intrygos. Nūnai paliko 
ten veidrodžiai, kurie liudijo 
kaip rišo žinotojai tos garsios 
pasaulyj aristokratijos manie
ras ir viešus bučkius.

Tai buvo gyvenimas. Nūnai 
kurie ką palipęs 343 laiptus i 
St. Stepono bažnyčią po kpjo- 
mis mato išbadėjusi miestą ir 
mirštančią aristokratiją, kuri 
sapnuoja senove ir stato pas
kutinę kroną ant Bakara, G. 
P. ar Butetę garsiam kas žino 
kur musų Vyplių grafas Potoę- 
kis vienu vakaru prieš karfr 
pralošė 2 milijonus nepuolusių 
kronų.

Stoviu ant St. Stepoho bokš
to: Po mano kojų visa Viena, 
Prieš 550 metų čia stovėjo nuo
latos gaisro sargybinis. Šiandie 
įrengta keletas telefonų, radio 
su 5 tarnautojais. Nors mo
dernumą toli nužengė, bet su 
ilgų metų papročiais sunku 
skirtis. Nors gaisrą galima 
pravesti beveik nuo kiekvieno 
namo, bet Miesto Valdyba iš
laiko 3 gaisro sargybinius, ku
rie turi kas dvi minuti žiūrėti 
į keturis dangus ar kur nesama 
gaisro.

Tradicijos taip nepraktipgos, 
o vienok kaip sunku su jomis 
skirtis. Kiekvienas bokšto lan
gas turi savo kontinentalį vaiz
dą. Priešakis stovi vienos gy
slos ir arterijos. Miesto parkas, 
Dunojus prie Praterspitz, islėjiia 
si Jaivai, Didieji kapai, Mažie
ji Karpatai, Braunsbergų Pilies 
kalnas ir šimtai namų linijų, 
kur piliečiai gyveno primityviu 
gyvenimu ir skaitė sau tiž gy
venimo tikslą pamatyti Spic- 
gelsaal. Monarchija žlugo. Bet 
per Vieną eina Kronprinz Ru- 
dollf Strasse. Kiekvienas sve
timšalis joj būdamas turi ati
duoti savo mintie p^islaptinga* 
jai mirčiai Rudolfo. Ar šam|)a- 
no bonka, ar savo revolverio) 
kulka atėmė princui sostą/ ir 
Austrijos gražuolei gyvybę? j 
štai klausimas, kuris suka gal-l 
vą išbadėjusiai baronesai.

Kaip gaila šių žmonių. Jų 
morales kančios yra didesnės 
negu badaujančio dailininko. O 
Iš jų šiandie juokiamasi, kada 
jie nešioja paskutinius sidabri
nius šaukštukus pardavimui už 
duonos kąsnį. Ir kaip gaila, 
kad jie nesupranta, kad aristo
kratija propagandavo karą po 
Saravjero įvykio dėka kurio 
jie atsidūrė gatvėje. Kaip len-! 
gva Vienoj susipažinti su aukš-' 
tos kilmės grafu, baronu ar 
"von”, kuris prie geriausių są
lygų eina pareigas kaip daržų 
prižiūrėtojas, žaislų fabriko 
darbininko ir tt. i

Vos viena diena kaip Vienoj, 
o kiek jau sunkumų teko ma
tyti tuose veiduose, kurie vaik- 
što po Fraterstrasse, arba 
Beichsbruecke.

Toki tai pirmieji įspūdžiai 
Vienoj nuėjus iki St. Stepan ir 
grįžtant į savo hotelį <

—A. Julys.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

’ - I - X - - - II

NAUJASIS DIENRAŠTIS 
“KAUNO NAUJIENOS” 
< JAU NEBEINA

, [Pacific and Atlantic Photo]

Nauja moterų mada, kuri bus 
dėvima Izindone šį pavasarį.

KAUNAS, gruodžio 26. — 
Dabartiniu metu Lietuvoj viso
kių laikraščių nors turime ga
na daug, tačiau jų’ visų padė
tis yra visai ne kokia. Laimin
gesnieji iš Lietuvos laikraščių 
yira liaudininkų “Lietuvos U- 
kininkas”, "Lietuvos žinios” 
ir kuniginė "Vienybė”, kurie, 
nežiūrint sunkių apystovų, te
begyvuoja nuo Lietuvių spau
dos atgavimo metų. Gi dauge
lis kitų įvairaus krypsnio laik
raščiai, tepagyvavę visai trum
pą laiką, užbaigė s savo mizer- 
nas dienas.

Iš nustojusiųjų eiti labiaus 
pažymėtini yra šie laikraščiai: 
tautininkų (pažangiečių) dien
raštis "Lietuvos Balsas”, sa
vaitraštis "Musų Mmtis” vals
tybės įstaigų tarnautojų prof. 
sąjungos qrganas dvisavaitiaš- 
tis "Gyvenimas ir Darbas” ir 
pradėjusis eiti 1 lapkričio p. 
m. bepartipis dienraštis "Kau
no Naujienos”. "Kauno Nau
jienos” neišgyvavo nei mėnesio 
laiko, nuo 20-jo numerio palio
vė ėję ir daugiau nebepasirodo.

— Lietuvos darbininkas.

[Prfcific and Atlantic Photo]

** Oulbranaen Trade Mark
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
------------------- ...------- --- --------- , ,, „.y

Hilde Stinnes, buvusio Euro
pos turtingiausio žmogaus Hugo 
Stinnes Sr. duktė, 'kuri atvyko 
pasižiūrėti Amerikos.

. [Pacific and Atlantic Photo]

Belgijos kąrdinolas Mei’cier, 
kuris labai sunkiai serga.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristotame tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Llscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė. , 

Tel. Wentworth 0209 b-
Englewood 4760 I

[Pacific and Atlantic Photo],
Julius Roenwald, InŪrna- 

cionalio Apšvietos Instituto na
rys ir žinomas Chicagos milio- 
nierius. Institutas rūpinsis tai
kos palaikymu.
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Edgar Allan Poe
A few days ago, we 
celebrated the one- 
hundred and seven- 
teenth birthday of 

Edgar Allan Poe, the most in- 
tdlesting writer in American 
literature. Since Poe lot! an un- 
usual life, and this being his 
birthday anniversary, it seems 
appropriate to 
count of his 
time.

— LOU1SE NARMONTA
»• I

The City of Kaunas, Lithuania
Its Water Supply and Sewage Disposal

An Impression Of Its Sanitary Aspect As Deri ved From 
A Study Of The Limited Amount Of 

Information Available

Lithuania suffąred great lossee 
because of wars. The first shot in 
the war between Russia and Germany 
was fired on Lithuaniitn soil and, 
hence, Lithuariia became a battle 
field. From 1915 until after tho 
signing of the armlstice, Lithuania 
was under German occupation and 
again suffered the ravuges of war.

February, 16, 1918, m ark s the day 
of the proclamation of the indepen- 
dence of Lithuania. How long it will 
ramain independent is a matter for 
future speculation.

Thus, this new little republic, būt 
yet an old country, having gone thru 
so much strife and opprcssion, seems 
tp be coming ipto its own at lašt. 
Present day Lithuania lies north of 
Poland, north-oast of Germany, west 
of Russia, along part of the eastern 
border of the Baltic Sea, and extends 
from approximately 54 degreeg north 
latitude to 57 degrees, and from 
approximately 22 to 28 degrees east 
longitude.' The 1923 census estimates 
the population at 2,200,00 (exclusive 
of the Vilna territory). The area, 
exclu8ive of tho Vilna distriet, is 
about 22„500 sųuare miles. Thus, 
Lithuania’s population is three times 
smaller than that of Belgium, būt its 
areą is greater than that of Belgium 
(117373 sq. mi.).

When Lithuania attained its free- 
dom, it settled its territorial bound- 

I aries \vith its neighbors, the Letts 
and Russians in 1920. Lithuania and 
Poland signed a treaty pertaining to 
the settlement of their respective 
boundaiy lines on October 7, 1920. 
Būt tvvo days latejr (Oct. 9.), the 
Polen disregardeib this tfeaty and 
by the Zeligovvski eoup, took Vilna, 
Lithuania’s ancient Capital, and the 
surrounding distriet. Poland holds 
to this day this territory which 
embracc.s about 9000 sq. mi., and 
includes about 1,500,000 inhabitants. 
With the captdre of Vilna, Kaunas 
became thc “temporary” capital of 
Lithuania. Evidently, the location of 
the capital at Kaunas is to the cities 
advantage.

Notsvithstanding its constant war- 
fare With Poland for the recovery of 
Vilna, no$withstanding its internal 
state-church strife, aiyl in spite of 
the fact that Lithuania lošt all its

I money tvvice, first with the decline of 
the ruble, and then with the decline 
of the ost-mark upon withdrawal of 
the German armies, Lithuania to-day 
is on its feet financially.
rency has been stable since its intro- 

I duetton in October, 1922.
balances
After 100 years of Russian rule am 
4 years of German occupation, this 
recent republic, after 7 years of ,its 
ovvn rule, is beginning to take its 
place among the other small Europe- 
an nations, altho> it is largely an 
agricultural country (83%). Its 
exports and imports are inereasing 
each year. The pdministrative af- 
fairs are largely in thė hands of 
Lithuanians who have returned from 
other countries and ihese mostly from 
the United States. Reports indicate 
that attempts are being made steadily 
to improve the country.

Thus we approdfeh the subject of 
Kaunas, the so^caMed “temporary” 
capital of Litįhuąnia, since the hope 
of and the attempt for the recovery 
of JVilna has not yet been given up. 
It is claimed that the history of this

I city dates back to the year 1030. 
i Later, Kaunas figuved largely in the 
war« betvveen the,.>Lithuanians and 
the Crusaders. Iri the yeal* of 1812, 
tKe fleeing French soldiers caused a 
great deal of destruction in Kaunas.

Kaunas is situated in the east- 
central part of Lithuania. It does not 
lie on a direct transcontinental 
railroad line as does Vilna. Kaunas 
i.s located at the confluence of the 
Vilija and Nieman rivers. The town 
Sropev is spread on both sides of the 

[iemen and Vilija rivers. Its area 
is approximately 200 sq. mi., with an 
estimated population of about 97,000 
and a density of population of about 
153 persons per square rųile. The 
population is cosmopolitan in nature, 
the race distribution having the fol- 
lovving percentages: 1) Citizens: 
Lithuanians 60.4, Jews 27.0, Poles 4.5, 
Russians 2.9, Germans 3.0, and Ix»tts 
0.1, others 0.3; 2) Foreigners: 1.8%. 
The sex and age distribution as of 
Sept. 1924, shows the follofcving 
figūros: men 48,506, women 43,940, 
boys 7—13 years <?f age 5,044, girls 
7—.13 years bf age 5,157. The majo- 
rity of inhabitants are engaged in 
agricultural pursuits. The town con- 
tains stockyards, several banks, a 
university, brevveribs and distilleries, 
furniture factories and various small 
Industries. Formaly, Kaunas was a 
Russian garrison town. To-day it is 
a capital city.

Stanley Lucas learned that 
the height of foolishness is to 
try to teach two girls how to 
skate at once.

note

Ach-
Hec-

of us went skat- 
meeting.

of officers was

John Kurtinaitis is leaving 
for Champaign next semester. 
We’ll miss you John, no kiddin’. 
None of us can throw that far.

¥ ¥ ¥
Miss Aldona Narmonta is al

so leaving us next month. §he 
will attend the statė university 
of Ohio. Good Luck Al — show 
up the “profs”.

¥ ¥ ¥
We notice that J. R. former- 

ly assistant manager at Wal- 
greens is back with Mr. Belskis 
again. He claims that Walgreen 
has too many patrons of, the 
fairer sex and he can’t keep 
his mind on his work. (Editor’s 
Note: Bill’s a prevaricator — 
don’t believe him).

¥ ¥ ¥
He got the cook book mixed 

up with the pharmacopoeia and 
dispensed some mayonnaise in- 
stead of emulsion of cod liver 
oil. S’all right Jay, the patient 
pulled through. (Editor’s Note: 
Bill’s no prevaricator. He’s 
plain liar).

¥ ¥ ¥
P. K. is almost knock-kneed 

from practicing for our hop the 
23rd of January.

¥ ¥ ¥
Don’t forget students there’s 

a useful prize offered to the 
one who sėlis ttie most tickets. 
I don’t know what it is, būt 
what cęuld be morie useful than 
a combination vest pocket knife, 
fork, spoon and toothpick?

Our lašt meeting went otzer 
with a flop. No, it wasn’t a fail- 
ure būt most 
ing after the 

¥
An eleetion

held and the ciub showed good 
judgement in its choice.

¥ ¥ ¥
Miss Irene Chmilewski was 

eleeted president, būt she thinks 
it’s a big job ’,for a, little giri. 
It’s all right 
much of you 
— is pep.

t
Frank Skammer had such a 

tight hold of the money that we 
had to re-elect him treasurer.

¥ ¥ ¥ -
Miss F. Sadowskas will have 

to get actjuainted with the pen 
and ink' now. t »
secretriry.

Gr-r-r! You have been de- A- 
ccived! Not šo sadly weak, mild 
and gentie were the heroes of 
olden days as the artiele “Weep- 
ing Heroes” seemed to say. 
However, on the contrary, the 
ancient warriors were often 
fierce and terrible. Just 
this:

It was not enough that 
illes killed his opponent,
tor (as told in Homer’s “Hiad”, 
book 22), which was, in itself, 
a horrid deed. However, he de- 
vised unthought of things. He 
bound both of Hector’s feet to 
the rear of a chariot, allowing 
the body and head to lie on the 
ground. Then he rodtiadff in thė 
chariot, dragging the corpse 
which was soon mutilated and 
unseemingly covered with dust. 
Each day for nine days he thus 
dragged him around, making 
even more dreadful the awful 
sight of the disfigured body.

Perhaps this is tame and 
lovely? So just remember that 
the heroes 
“vveeping”, 
men to be 
obeyed”.

Irene, there’s not 
būt what there is

¥ ¥

The reasons for the choice of this Information than to intent. There- 
type of subject matter may be fore, it is inevitable that the discus- 
attributed to the occasional euriosity sion of the present water supply and 
of a native American of foreign-bom . «ew 
parentage in the land of her fore-1 the “temporary” capital of Lithuania 
fathers, to an interest in the manner I mušt be limited.
of living and development of a sol 
distantly located people, and to the I Pc.fo/^ . beginning this discussion, 
desire to obtain correct Information Ia brief history of the country is 
as to the progresą of this new j nesessary in order to be fair when 
republic. I Jutte,nK by modern standards its

I existent conditions and to appreciate 
| The search for authoritative mat- j this young republic’s present activity 
I ter was disappointing on the vvholę. I for its future.
The Health Society, a doctor’s orga-1

|nization in Kaunas, publishing ai Lithuania is quite an old country 
monthly organ called “Medicina’11 having been settled in prehistoric 
vvhich is received in this country by | times by the Balto-Aryan branch of 
some of the society’s American asso-1 the human family. Its inhabitants 
ciated members. The opportunity to I *peak a language which is said to 
examine the issue of this journal did | be one of the oldest in the world and 

I not present itself. Būt, the medica) which is claimed to bear a resemb- 
gentlemen who keeps in very elose lance of Sanskrit. This retention of the 
touch with the Health Society and language in spite of various oppres- 
who appears to know more than any | sions by conquerors of the country i.s 
one else in Chicago, about the eurrent Į u.sed by some Lithuanian enthusiasts 
and general medical literature and I to point out the supposed persistance 
the literature conceming the sani-1 and national feeling of the people. 
tation problems of Lithuania stated I My own opinion is that the retention 
that “Medicina” contains no infor-1 of thc language is due to the ignor- 
mation whatever regarding the I ance of the people, partly because of j 
sanitary conditions of Kaunas or tne I opression, and to the iack of facilities 
incidence of certain type.4 of diseases I for, and the means of intercourse 
traceable to the contamination of I with the cosmopolitan civilization. 
drinking water and to the primitive | This luck of communion with conti- | 
methods of sewage disposal.

Various books written about Lithu
ania were either too pro—or anti— 
Lithuanian for ūse in this eonneetion, 
and neither of these types discussed 

Į the sanitary i................ .......
I The impression received from some 
I of these books was that Kaunas was« 
a dirty, unsanitary town.

I Personai interviews 
doctors, with an editor, and 
several Americanized 
who had recently returned 
visits to Lithuania were disappointing 
also. When progress was reported, 
it wa.s all along financial, commercial 
and industrial lines. Information as 
to sanitary progress was practically 
nil. However, an occasional point 
was picked up 
views.

The eurrent 
in the United 
time to time reports tttat contagious 
and other diseases were either inereas 
ing or decreasing, 
no definite data and could furnish no 
available material.

The situation seemed hopeless until | Teutons, 
it was suggested that material 
probab’.y could be had at the Lithu
anian Con.sulate here in Chicago. 
Thus, this study of Kaunas was made 

Poe was a possible thru the courtesy of t:ie 
Lithuanian Consul, Mr. P. Zadeikis, 
and hi.s secretary Miss Leonu Gaizat, 
who furnished all the material they 
had relating to the subject matter 
and who assisted with personai ih- 
formation wherever possible.

Material from three types of bul- 
Ictins offered the basis fou this 
discussion, būt it necessary to go 
thru a mass of unrelatcd material in 
search of a small clue. One source 
of Information was the Economic and 
General Bulietin which is issued by 
the Lithuanian Information Bureau, 
maitained in London by the Lithua
nian Gov$nment. This bulietin is in 
the Engiisn language. It furnished 
the greater part of the discussion on 
future sanitary project of Kaunas.

Lietuvos Ūkis (The Lithuanian 
Farmer) is a financial and agricul
tural monthly publication of the 
Ministry of Finance which was issued 
prior to 1924. Statistikos Biuletinas 
(Bulietin of Statistics) is the monthly 
issue of the (’entral Statistical 
Bureau of thc Lithuanian govern
ment. The Lithuanian, French and 
English languages are used herein. 
These lašt two mentioned bul lėtins 
were the source of the statistical 
material used.

The historical rcfercnces vvere 
gathered from several books and 
pamphlets published i n Lithuania and 
elsevvhere.

As there is a department of health 
and a State Hygienic—Bacteriological 
Institute and Pasteur Station under 
the Ministry of thc Intcrior, and u 
Sanitary Division under the Ministry 
of Defcnse, it is undoubtedly possible 
to obtain accurate and definite Infor
mation about the sanitary affairs of 
Kaunas as well as of other parts of 
Lithuania. A statement of the future 
project for a modern water supply 
and sevvage disposal system for Kau
nas may possibly be obtained from 
its mayor, M r. P. Vileišis, an 
engineer by profession, who ap- 
parently has been largely influential 
in the drawing up of this project.

Howey.er, the time involved in 
sending to Lithuania for the roquisite 
material and in receipt thereof from 
such a great distance exeeds the 
lenirth of to l>e used iu the study 
of thc subject matter. This fact 
nccessitates thc preparation of this 
paper from the small amount of 
material on hand. Probable mistakes 
<‘\aggerations and apparent mis- 
stalcnients houhl be attributed railter 
to lack of insufficienct authoritative

gi ve a brief ac- 
history at this

n of the present water supply and 
rage disposal system of Kaunas,

Poe was
January 19,

boro
1809.

Edgar Allan 
in Boston, 
Poe was left an orphan at the 
age of three, and was adopted 
by his god-parents Mr. and Mrs. 
John Allan, who took care of 
him as only a true mother and 
father wouid. He was sent to 
England to receive his pre- 
liminary education and then 
was transfered to an academy 
at Richmond Virginia. At the 
age of seventeen he entered the 
university of Virginia, where 
he stayed only one year. He was 
a bright student, būt as difficul- 
ties with his god-parents arose 
he became discouraged and left 
school. Then he joined the 
United States Artillery under 
an assumcd name, where he 
served for two years. In 1830 
he entered West Point Military 
Academy only to be dismissed 
the following year on a charge ( 
of insubordination and 
of duty.

Poe, a natūrai born 
possessed the unusual 
composing uncanny, supernatur- 
al romances, and weird stories 
containing fantastical ideas. His 
stories dealt mostly with mur- 
ders, ghostly realms, and my- 
steries filled with horrors. These 
strange tales brought Poe many 
prizes from different papers and 
magazines. He made some 
money also by leeturing and by 
editing occasionally, for which 
he was well qualified.
e Strange to say, this man 
of such literary ability had 

, very few friends.
man having an uncontrolable 
passion for card-plfiying and 
drinking — a man with an in- 
herited tendency to intemperate 
habits. His indulgence in liquor 
ruined him physically and 
ancially, shortened his life, 
led him to lead a miserable 
pitiful existance.

His wife, who was Miss Vir
ginia Clemm, died in 1847. Her 
death affected Poe to such an 
extent that his indulgence in 
drink and opium inereased so 
that from being a 
writer he degenerated 
complete 
his short 
duetive. 
from the 
finally died iri F849, at the age 
of forty-one — the youngest of 
all our American poets.

EDITOR.

Aegiect

writer, 
art of

fin-
and 
and

the

She was eleeted

failine. The 
life he was

prolific 
into a 

ręst of
non-pro-

Poe fell seriously iii 
ūse of nareoties and

Notice to all!
We sincerely hope to see ai! 

our friends, professional and 
business men of Chicago at our 
Grand Student Hop. We are 
sorry that we couldn’t see all 
the professional and business 
men personally to extend this 
invitation.

■*

Tel. I^afayette 4228
PI limbinę, Heating- 

Kaipo lietutis, lietuviams iviiadoi 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago. III.

nental Europe accounts in part for 
its primitive methods of sanitation. 
There are other reasons which I do 
not wish to mention here.

Lithuania is mentioned i n litera- 
situation in Kaunas. I ture as early as the eleventh century 

------ 1 in a record of- wars with Russian 
tribes, and is mentioned also by 
Chaucer in his Canterbury Tales. 
Altho Lithuania was the lašt country 
to be Christianized in that part of 
Europe, there is a record of one of 
its Grand Dukes (Mindaugas) having 
been baptised, in 1252 and of his 
having renounced Christianity shortly 
thereafter Lithuania had become a 
Grand Duchy in the early part of the 
thirteenth century.

The later history oi Lithuania is 
associated with the history of Poland 
for in 1386, the lathuanian Grand 

Lithuanian nevvspapers I I)uke Jagello became Christianized 
States printed from f,™ . maA!aedu .Pollsh 9uee,2 

1 Hedvvig, thereby formmg a union of 
the two countries for the purpose of 

" but'thev offered ldelense ’ aK®inst the Tartarš. The , būt they oiteiedi .thuanians afe reporte(l h(.
I been successful in constantly vvaged 
wars with the Russians, Poles and 

, and incidentally to have
I conquered many tėrritories. The 
next Grand Duke in line (Vitautas) 
helped the Poles defeat the Teutonic 
Knights in 1410. In recognition for 
his Service. Lithuania was to become 
a kingdom; Būt the intriguing Poles 
captured the envoys of the Emperor 
of thc Holy Empire, and prevented 
Lithuania’s aims from realizing frui- 
tion. As Polish influence inereased 
Ui Lithuania after the death of Vy- j 
tautas the Great (1892-1430), it is 
claimed that in 1569 the Lithuanians 
vvere forced to form a union with the 
Poles at Lublin. The Polonization of 
the Lithuanians went on until pract- Į 
ically all of thc Lithuanian 
racy became Polonized.

The end of the eighteenth 
marks the beginning of the 
influence. At this time, the 
part of Lithuania and Poland was 
divided and came under Russian rvde. 
A smaller part of Lithuania had been 
annexed to Prussia some time 
previously. The Russian rule was of 
no benefit to the country. Indeed, it 
seems to have been the cause of a 
great detriment to Lithuania’s deve
lopment. The Russians changed the 
name of the country, prohibited 
printing in Lithuanian and forbade 
the ūse of Latin characters, and 
tried to Russianize its conquered 
peoples. By keeping these people in 
ignorance, Russia succeeded not in 
Russianizing thėm būt in keeping 
ai i ve their own national characteris- 
ties.

The national movement pi’oper 
began to assert itself in 1883 in that 
part of Lithuania which is in 
Germany (the part annexed to Prvs- 
sia). Part of east Prussia and the 
territory dovvn to the Vistula river is 
claimed to belong to cthnographieal 
Lithuania and is said to have been 
occupied by a people related to the 
Lithuanians, the so-called Borussians 
or Old Prussians who to-day are non- 
existant. The Lithuanians in this 
region are said to have been dena- 
tionalized. Yet, in eastern Germany, 
around 'Pilsit and’ Koenigsberg 
(fotmer Lithuanian cities), there was 
a revival of national feeling. Pro- 
poganda^ind agitation was sent from 
here to Russian Lithuania vvhere jt 
seemed to inake some headvvay. Great 
difficplty was expe'rienced in thlk 
venture for it was a graye offense 
even to sniug gle i n prayer books 
ii’inte<l in the Lithuanian language. 
The uganc furbi<l<lin>>- printintf tu tne 
Lithuanian language was lifted uftei 
the Russian Revolution of 1905. Tho 
csult was a terrific grovvth in the

Its eur-
Its budget 

and there are no debts.

with other 
with 

Lithuanians 
from

point 
in some of these inter-
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century 
Russian 
greater

were not always 
būt that they were 
“loved, honored and

¥ ¥

Rakštis was tc-

— JuStice.

The Way lt Happened

(To be continued)

grane!

I dashed down the street and 
caught the car. After I had 
boarded it there was ho way 
out of the matter, I just had to 
go. I vvondered what “They” 
vvould be likę and how “They” 
would act tovvards mc. What 
could an innocent Soph. from 
high school do in a crowd of 
over-educated individuals? Per- 
haps “They” wouldn’t even no
tice me! TJiese thoughts were 
brought to an end when I dis- 
mounted from my snorting 
charger. I diseovered I didn’t 
have to go far to meet my doom. 
The building was deserted and 
<iuiet, as far as I could see. 
Presently ‘two other unfprtun- 
ates joined me. We didn’t know 
v. ha t to do or where te go, so 
we\just stood in the lobby un- 
til an attendant appeared and 
eondueted us to a room where 
we wej’e told to stay. This room 
was decorated in that style one 
generally sees everyvvhere about 
Očtober 31st. This was all very 
appropriate as it was then the 
second week of January.

After a consjderable length 
of time all of “Them” had ar- 
rived. I listened elosely to 
“Their” discussions and as I 
found their language compre- 
hensible, I listened some more. 
It seemed “They” were eleeting 
officers for the organization. 
One of tho men was so enthused \ » over being nominated that he 
started a debate with the pre- 
siding chairman about the cor- 
rect way to eonduet a mefeting, 
būt he was soon subdued, the 
business was finished and our 
case was presented. We were 
obliged to leave the room so 
that the other occupants could 
“discuss” us. Upon our return 
we were informėd that we also 
belonged to “Them”. Yay! ,What 
a grand and galori-us fedlin’l ! 
Tya ta-ta tya! (And “They” 
weren’t snobs, ove^-educated, 
nor super-human after all!)

And Julius 
eleeted Editor.

Notice tp our new circulation 
manager. Take a tip from one 
who knows and petition the 
government to . flavor the 
stamps. They don’t • taste so 
good as you find them now.

^ ¥ ¥
Leo Warsh is now vice- 

president. Since his duty is to 
help the president he started 
earniųg how to help by help- 

mg the Sadowskas sisters watch 
wiping up the“Ye Ecl’s” art of 

ice.
¥ ¥

Miss Aldonna 
found vvhere McKinley park is 
and managed to come dowh 
Sunday to join the gang. 

- ¥ ¥ ¥ t
We have a representation 

from a foreign country too. 
Hel’en and Norvert Tumavich 
of Morton Junior Cpllege re- 
present Cicero. Miss Tumavich 
savs, “Please spell Helen with 
one ‘L.’

*

Pūkas finally Ouch! Someone fell on my 
arm Sunday and I can’t write 
anymore. See you at the dance!

j It’s here! The 
affair!
take place Saturday evening, 
January 23, 1926, at Auburn 
Park Masonic Hali, 7832 Union 

oublieution Of Lithiuiuian woiks. Būt I Avė. Comc and give your feet 
Ku .si.* bUJI riiled Lilhuama m nmcli Į ± y Ja ticai.

student
The Student Hop will

thc šunie fashiun as in the past.

/ ¥ ¥ ¥
When Norvert’s application 

was mentioned who was it that 
yelled, “Oh, lets accept him 
girls, he’s so handsome”. No 
girls the ręst of us aren’t 
jealous. Not a bit??????

¥ ¥ ¥

’Aupung sdjhjįs uo 
suiįj.oų; jo jsoui jpj 
mou S31 •ajĮBjsiui ou si sįujl

“Judy” Jacobs gavę us a de- 
monstration on “How to keep 
from growing old”.

KAIP ATRASTAS AUKSAS
Sako trijų savaičių bandymas 

pertikrino ją
Mrs. Mary H. Thomas, Box 165, 

WesV Point, Ga., rašo:
“Po vartojimo jūsų puikių Bulgar- 

ian Žolių Arbatos per tris savaites 
ir suradusi, kad yra taip kaip jus sa
kėt, geros dėl skilvio, kepenų, ink
stų, ir pataiso kraują, man tiek daug 
pagelbėjo, kad aš reikalauju nuo jū
sų dar vieno pakelio Bulgarian Ar
batos. Jos yra labai geros ir musų 
visa šeimyna jas vartoja ir visi sa
ko, kad surado kaip auksą.

Bulgarian Žolių Arbata prašalina 
greitai slogas. Tik vartokit garuo
jančią einant gulti. Parduodamos vi
suose aptiekose, 35c, 75c ir $1.25.

Pastaba — Jei jus norite didelio 5 
mėnesiams šeimynos pakelio, atsių
skite $1.25, adresuokit man, H. H. 
Vęn Schlick, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

A New Member

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalovv už 
$4950

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

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

Viską padarysimo naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Paliaade 2977

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabarąniega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų ščputėje.
“Gerbiamieji:—

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

Mrs. \V. K., Ncw Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite i.j 
35c bcr.ką Bambino iš savo vaistininko šiandi'ia.

F. AD. & CO.



i

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Sausis 22, ’26

Imigracijos Kaucijos

& HEY!
L 1 Klausykite 
jų visi

IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS«
Marąuette Malt & Hops Co. antros didelios 
molto ir apynių krautuvės ant

3049 W. 59th Street
Įvyksta Sabalo j, Sausio-Jao. 23-čią

Bus duodamos puikios naudingos dovanos vi
siems.

Marguetle Malt & Hops Co.
6250 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 2415 — Republic 2806
John J. Kaminskas, Sav.

Kiek laiko atgal viena vokie
tė atėjo į Svetimu Kalbų In
formacijos Biuro ofisą. Koks 
šešetą mėnesių atgal jis atvyko 
j .lugtines Valstybes su mažu 
vaiku. Jos vyras austras su jo 
neatvažiavo. Jis tikisi atva
žiuoti. kai gaus vizų. Nėra ži
noma, kada tai bus.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 7 .V) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirl puslapių knyga 
pradedanti apsakyki žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva“ kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--Prenumeratorių vardai tilpę toje knygoje.------- 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovRj su žmogėdžiais senovė* lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po uūpaustuiumo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

Imigracijos vyriausybė pabi
jojo, kad ji negalės savęs ir 
vaiko užlaikyti, nenorėjo jos į- 
Ivisti, vienok atsirado draugų, 
kurie jai pagelbėjo gauti leidi
mą čia būti šešis mėnesius, 
kaipo viešniai ir ji buvo padė
ta po $500.00 kaucija.

Dabar Jos buvimo laikas Jun
gtinėse Valstybėse jau baigiasi. 
Ji padavė prašymą jai buvimą 
pratęsti dar "šešis menesius, bei 
jos kaucininkas neatnaujino jos 
kaucijos. Jis. kiek tai laiko at
gal, supyko ant jos, ir nori, kad 
ji išvažiuotų. Taip-pat parei
kalavo savo pinigų. Ką turėtų 
ji daryti?

Tai ne pirmas atsitikimas. Iš 
gailesčio ar susijudinimo žmo
nės padaro lai, ką paskui pa
galvoję gailisi; tokius dalykus, 
kurie nėra jų galimybei atlikti. 
Tas labai pas teisiama %kaslink 
pampiniino kaucijų imigran
tams. Dažniausiai giminės ar
ba draugaf sutinka duoti kau
ciją, tikrindami Jungtinėms 
Valstybėms, kad imigrantas ne-( 
liks visuomenės priežiūrai ar 
sunkenybe apieJinkėj. Nekurie 
gali tą daryti. Kiti negali ir, 
atsiranda kebliame padėjime. 
Dažniausiai jie kaltina imigran
tą ir draugingumas tarp jų 
dažnai dingsta.

Delio svarbu, kad žmonės su
prastų, kas ta kaucija yra, ir 
kokius privalumus jie ant sa
vęs apsiima, kuomet duoda 
kauciją.

Daug žmonių, ku.ie atvykę į 
Jungtines Valstybes neįleidžia
mi, negali boti įleisti ir sp kau
cija. Priežastis jų neįleidimo 
yra taip svarbi, kad Jungtinės 
Valstybės negali jų įleisti. To
kių žmonių laq)e yra tie, ku
rie serga džiova, trakoma arba 
veneriškomis ligomis; kurie 
yra buvę bepročiai arba turi 
kokius nors protinius truku
mus. Charlio Chaplino moti
na, kuri turi protinius truku
mus, yra išimtis. Ji buvo į- 
leista paviešėti dėlto, kad ji 
yra labai sena ir jos sunūs gali 
duoti jai geresnių Ynedikalę 
priežiūrą. Bet ir ji įleista tik 
laikinai ir kada nors turės iš
važiuoti iš šios šalies.

Dauguma kaucijų yra
Tai nėra didelė suma, bet rei
kia atminti, kad tie pinigai ga
li būti surišti daug metų; kad 
kaucininkas negali savo pinigų 
atgauti, kol imigranto pavojus 
likti visuomenės priežiūrai nė
ra praėjęs. Daugumoje atsiti
kimų t«s reiškia tol, kol imi
grantas nenumirs ar neišva
žiuos iš Jungtinių Valstybių. 
Tas yra liesa atsitikime, kuria
me imigrantas turi širdies ligą, 
yra labai senas, ar turi kičą 
kokį trukumą, kuris neišgydo
mas. Kuomet kaucija yra už
statoma už našlę ir jos vaikus, 
ji gali būti panaikinama, kuo
met našlė apsiveda ir jos vy
ras gali tinkamai prižiūrėti ją 
ir jos vaikus. Taip vadinamos 
mokyklas kaucijos taip-pat pa
naikinamos. Tos kaucijos ga
rantuoja, kad ateivis vaikas 
lankys dieninę mokyklą iki 16 
metų amžiaus ir nedirbs jokio 
darbo, kuris galėtų trukdyti jo 
mokslui ar mokyklos lankymui. 
Kuomet tokiam vaikui sukan
ka 16 metų, ir kuomet jau tu
ri darbą ii* gali įtikrinti, kad jis 
neliks visuomenės priežiūrai, 
kaucija panaikinama. • Mokyk
los kaucijos paprastai reikalau
jamos, kad vaikas nebūtų iš
naudojamas ir kad galėtų įgy
ti šiek-tiek mokslo. Imigantui 
tapus piliečiu, kaucija yra pa
naikinama.

Kur kaucija yra užstatoma 
už ateivį, kuris buvo įleistas j 
Jungtines Valstybes tik laiki
nai, ant šešių mėnesių ar ma
žiau, kaucija nebus panaikinta 
tol, kol nebus tikrai žinoma,

kad ateivis apleido Jungtines 
Valstybes be jokių išlaidų Jung
tinėm^ Valstybėms. Ateivis tu
ri pats užsimokėti kelionės iš
laidas, ir jei jis to negali pa
daryti, kaucininkas turi prista
tyti tuos pinigus, pirm neg jo 
kaucijos pinigai bus grąžinti. 
Kur kaucija buvo užstatoma, 
jei kaucininkas susinės su imi
gracijos viršininku tame įfoste, 
kur ateivis atvažiavo ir duos 
jam žinoti ant kokio laivo ar 
kokiu traukiniu ateivis išvažiuo
ja iš šios šalies, ir kokioj die
noj, tuomet kaucija bus grei
čiau panaikinta. Tuomi duoda
ma imigracijos biurui progos 
patikrinti, kad ateivis (ikrai 
išvažiavo ir tuomet pinigai su
grąžinami.

Jei per pirmus penkis gyve
nimo metus ateivis lieka vi
suomenes priežiūrai iš ‘priežas
čių, kurias turėjo pirm atva
žiavimo į Jungtines Valstybes, 
kaucijos netenkama ir ateivis 
deportuojamas. Jei tas neatsi
tinka per penkis gyvenimo me
tus, bet vėliąp, jis negali būti 
deportuojamas, r bet kaucija 
netenkama. Mokyklos kauci-

jos netenkama, jei vaikas ne
lanko mokyklos iki šešiolikos 
melų. Svečio kaucijos arba 
“išvykimo kaucijos” netenka
ma, jei ateivis neišvažiuoja iš 
Jungtinių Valstybių paskirtoj 
dienoj. Svečias bus deportuo
jamas, nežiūrint kaip ilgai jis 
butų buvęs Jungtinėse Valsty
bėse. Dėlto kad jis nebuvo į- 
leistas užsibuvimui, jis negali 
čia apsigyventi, nežiūrint kaip 
ilgai jis užsiliktų Jungtinėse 
Valstybėse.

Jungtinių Valstybių Biuras 
priima kauciją dvejopais bu
dais: Laisvės Bonais arba nuo
savybe. Laisvės Bonai yra pa
prasčiausias būdas kauciiiinkų 
ir imigracijos viršininkų var

Del Krupo

labai

Ką Jus Darysite
Štai yra gydytojų receptas var
tojamas niilionuose namų per 
35 metus, kuris prašalina kru
py be vėmimu j 15 minučių. 
Taipgi greiciauHia žinoma pa- 
gelba nuo Kosulio, Slogų arba 
Smaugiančio Kosujio. Jei tu
rite kūdikių savo namuose, 
jus neprivalute būti be butelio

gerų ir išbandytų gyduolių, reko- 
geriausiy kūdikių specialistų. Kei- 
savo aptiekoje dabar. Dr. Draka’a

ii4 
menduotų 
kalauklte 
(>lex.<co, 50c. buteli*.

ANTRA SAVAITĖ WARSAWSKY’O
Sausio mėnesio Pratuštinimo Išpardavimas

Mes dedame pastangų, kad padarius šį išpardavimą pasekmingiausiu 
visoje istorijoje musų biznio ir mes pasiūlome bargenus kurių dar ne
girdėjot iki šiol čeverykų biznyje. Musų didelis stakas kurį supirkome 
už grynus pinigus yra pažymėtas aiškiais numeriais musų languose ir 
garantuojame, kad sutampysite pusę.
Mes turime keletu specialų šiame išpardavime:
Gražus patentuotos skuros ir satininiai šliperiai, užvarstomi ir pumps, 
auksu trimuoti, vėliausios mados, tinka mokyklų egzaminams, 
mis ir sanitarėm s kulnimis, verti $6.50, specialiai po ...... $3.65
Mes turime grupę patentuotos skuros ir satininių ir velvetinių, 
užvarstomus ir pumps, augštomis, militarėmis ir žemomis kul
nimis, čeverykai augštos rūšies, verti iki $8.00, specialiai 
Po ...................... .....................t............................................................... $2.85
Vaikų, mergaičių ir kūdikių čeverykai ir šliperiai, juodi, rudi 
ir patentuotos skuros, labai gražių stylių, verti iki $5.0(1, spe
cialiai po .....   <..........................................  $2.45
Mes ką tik gavome naujus čeverykus ir šliperius 
dėl mokyklų baigusiems, balti ir spalvuoti, vėliausi 
pavasariniai, mes pasiūlome nužemintomis kaino
mis. Viskas muių krautuvėj šiame išpardavime yra 
nupigintomis kainomis, kviečiame jumis atsilankyti 
ir pamatyti mušu staką ir kiek jus galit sutaupyti 
pinigų. — Mes turime ekstra didelių mietų dėl mo-

x Atdara vakarais ir

tojamas. Jei nuosavybė siūlo
ma, turi būti du kaucininkai ir 
abu turi turėti nuosavybės. 
Valstybių įstatymai nevienodi, 
nekurtos valstybės reikalauja, 
kad nuosavybė butų vyro ir 
moters vardu. Kitose Valsty
bėse užmorgečiuotą nuosavybę 
negalima užstatyti kaipo kau
cijų.

Vedusi moteris negali būti 
kaucininkė. Nežiūrint to, kad 
ji turi nuosavybės ir Laisvės 
bonus, kurie jai priklauso ji 
negali ju užstatyti kaipo kau
ciją. . ' Įb'LISJ

i—" -■

Pasitarkite Su 
Specialistu

Skausrnas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodj

“MIDY”
Parsiduoda vi- 
s o s e vaistiny- 
čiose.

Ar Jus esate 
sergantys kurį 
liga suardo svei
katą? Kad ser
gate ir buvote 
prie visokių gy
dytoją. kurie 
nedavė nei jo
kių rezultatų, 
lai yra kad jie 
visai nežino jų
jų tikrą ligą. 
Ateikite pas
tnus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
masina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes galime peržiū
rėt jus be sunkumo,

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

siškai Veltui i
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas — 
kraujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t. .

Mes turime naujausius serumą 
“606“ ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo. .

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

terų kurioms sunku pritaikinti, pigiomis kainomis.
Mes užlaikome žinomus Bostonian čeverykus dėl vy
rų, jie yra nupiginti šiamę išpardąvime.
Jei turite kojų tęubelius, Lew ir Milton Warsawsky’- 
iai, užbaigę mckyklą specialistai pagelbės
jums dykai.

visą dieną Nedalioj

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St.

*

Kvieskit Savo Gimines

susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

Iš Lietuvos Per 
NAUJIENAS

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

DABAR
Naujienų Laivakorčių Skyrius

yra 
sias informacijas ir geriausi patarnavimu ke 
liaujantiems iš Lietuvos.

DR. GILL Specialistas
40 North Wells Street 

Kampas VVashington
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki G vai. vak. 
Utaminke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedalioms 
ir šventoms dienoms nuo 10 iki 1.

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagelbą 
nuo savo kenr ' 
tėjimų eikite 
| naujai įs
teigtą EURO- 
PINĮ-AMERL 
K O N I S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 

—‘‘LINCOLN 
M E D I C AL. 
INSTITUTE”, 
kuri! yra 1- 
renątae vė
liausios mados
mašinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich'o 606 ir 914 Oficia- 
lis Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. Sis gydymas, Jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — pripažintas specialistas j>er 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai -mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit t>e 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir au- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit J mu
sų jstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. BOWE8 ,
SPECIALISTAS IR MEDIKAMS 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-ras augštas 
Triangle Restauranto

Sekaiw>s durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:3U 
vakare. Utaminke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną. 

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

Viršuj

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble“
1

Paraše S. E. Vitaitis, 
(“Tėvynės” Redaktorius)

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save, Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo. /

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Astuoni darbininkai 
užmušti

Šalčiai atėjo

f
NAUJIENOS, Chicago, UI.

Manoma, kad mažiausia as
tuoni darbininkai liko užmušti 
ant vietos, kada keli tonai 
smilčių ir žvyro palaidojo juos, 

ukritus antro augšto paspi- 
roms, ant kurių buvo žvyras 
ii* smiltys sukrauti. Nelaimė 
įvyko budavojant didelį apart- 
mentinį .namą prie Cheslnut 
ir Seneca gatvių. Vienas žuvu
sio darbininko lavonas jau tupo 
iš smilčių išimtas; lavonas 
veik pusiau perpjautas.

Traukinys sutrynė 
lietuviui koją

Anton Bernodis, 3149 So. 
Oermitage Avė., dirbus prie va
gonų, tapo sužeistas vakar 

' Illinois Central pasažierinio 
traukinio yarde į pietus nuo 
12 gatves. Jis kažkokiu budi) 
pakliuvo ix> traukinio ratais, 
kurie jam sutriuškino kairiąją 
koją. Nuvežtas jis į ,St. Luke’s 
ligoninę.

Oro biuro pranašautieji šal
čiai atėjo, kad ir su pavėlavi
mu. Bet gal kad šaltis pavėla
vo, tai atėjo daug smalkesnis, 
negu buvo pranašauta ir Šaltis 
vėl sieks toli žemiau zero. šian
die šaltis sieksiąs 5 laipsnius 
žemiau zero. šalta busią ir šeš
tadieny, bet sekmadieny šaltis 
gal kiek ir atsiĮeisiąs. šaltis 
teinąs iš šiaurvakarinės Kana
dos ir eisiąs toliau į pietus.

Durkin Chicagoje
Užmušėjas Martin Durkin, 

kuris tapo sugautas traukiny 
ties St. Louis, jau tapo atga
bentas C.hicugon. čia jis ir bus 
teisiamas. Prokuroras sako, 
kad jis bandysiąs Durkiną pa
karti, bet pats Durkin mažai 
rūpinasi savo likimu, vis pasi
tikėdamas, kad jam pasiseks iš
sigelbėti nuo kartuvių.

200 darbininkų vos išstengė 
išsigelbėti laikę gaisro Kobbins 
budinke, prie 231 N. Wells St. 
Gaisras pridarė nuostolių už 
$125,000.

Į Pacific and Atlantic Photo]
Edward J. Brennan, Chicagos 

teisingumo departamento inves- 
tigacijos biuro viršininkas, ku
ris sausio 2 d. tapo paliuosuotas 
nuo užimamos vietos. Spėjama, 
kad Brennan tapo paliuosuotAs 
dėl menko rūpinimosi sugauti 
banditą ir žudeiką Martin J. 
Durkin.

draugingumu ir teisjngumu įgi-ljų bus rengiama. Prelekeijos 
iiVvo VYiniln {>. n-nl/mn fnv-rJ 1)US iŠ mokslo 11’ istOrtjOS Sl’y- 

tiep, labai įdomios, o ir skaitys 
jas geriausi prelegentai.

Pirmoji prelekcija ateinantį 
sekmadienį, sausio 24 
temoj “Popiežiai ir jų 
čia.” Skaitys ją inž. K. 
tinavičius, pasižymėjęs 
rimtomis, mokslinėmis 
cijomis. ši gi prelekcija bus iš 
istorijos — popiežijos ir jų 
bažnyčios. Tai bus labai įdo
mi paskaita, todėl kiekvienas 
kviečiamas yra ateiti \jos pasi
klausyti. Pasakykit apie šią 
prelekciją ir savo draugams, 
kad ir jie galėtų ateiti, o ir 
patys kvieskite juos 'ateiti, kad 
visi galėtų sužinoti kuo buvo 
ir yra popiežiai ir kokia yra jų 
bažnyčia.

Paskaita bus laikoma M. Mel- 
dažio mažojoj svetainėje, apa
čioj (įėjimas iš šono, elėj). Pa
skaitos pradžia 2:30 
piet — visiems liuosu 
Įžanga, padengimui lėšų, 
centų.

Visi tad atsilankykite 
pirmą inž. K. Augustinavičiaus 
paskaitą. Kvieskite ir visus ki
tus. — Kuopietis..

jo tikrą meilę ir įtekmę taip 
savo draugų, 
linkime jiems 
ksmo ateityje gyvenimo.

— Kalbėtojas.

Mes visi svečiai 
laimingo ir liu-

Roseland
d. bus 
bužny- 
Augus- 

savo 
prelek-

POŽĖLA GERESNES

Du darbininkai 
užmušti

Du darbininkai liko ant vie
tos užmušti ir trvs sunkiai su
žeisti nugriuvus nuo paspirų 
dviem šimtam tonų smilčių ir 
žvyro budavoj amuose dideliuo
se namuose prie 200 E. Chest- 
nut St. Išpradžių buvo manyta, 
kad toje nelaimėjo ž^vo ma
žiausia aštuoni darbininkai. 
Bet paskui pasirodė, kad smil
tys užgriovė penkis darbinin
kus, kurių tris pasisekė išimti 
dar gyvus, nors ir sunkiai su
žeistus. N

Vakar Dr. Dovidoųis ir Dr. 
Bertašius,'kurie gydo sužeistąjį 
K. Požėlą, išleido sekamą Pra
nešimą, parodantį, kad Požėla 
yra geresnis:

“Požėla šiandie yra daug ge
resnis, 
kia, 
kenks 
Pulsas
normalis 
genis guli lovoj“.

gyvybės atsiradimą ant žemės. 
Mokslas be to sako, kad gyvybė 
atsirado netokioj formoj, kokioj 
ji dabar apsireiškia, bet kad 
viskas vystėsi laipsniškai.

Apie tai kaip mokslas aiški
na apie gyvybės atsiradimą ant 
žemės bus aiškinama antroj 
Visuomenės Darbo Sąjungos

<112
Aušros 

draugijų 
komisijos 

rengiamas

Antradieny, sausio 
vyko susirinkimas 
knygyną palaikančių 
delegatų. Iš raportų 
pasirodė, kad yra
vakaras Aušros knygyno nau
dai nedėlioj, sausio 24 d., »6 
vai. vak., Strumilos svetainėje. 
Yra statoma 4 aktų “Kunigas 
Macochas.” Vaidins lošėjai iš 
Cicero, po vadovyste J. Keme
šio. Aušros knygyną palaiko 
15 draugijų Roselande ir dėlto 
lietuvių publika noriai remia 
Aušros naudai rengiamus vaka
rus. Po teatro bus šokiai prie 
K. Pociaus orkestro. Tikimės 
gausingos paramos Aušrai.

Vakarinės žvaigždės pašel- 
pos kliubo metinis susirinki
mas įvyko sausio 3 d., Lietu
vių Liuosybės1 svetainėje.

Svarstant įvairius reikalus 
prieita ir prie raporto revizi-|žio svetainėje, įvyko
jos komisijos už 1925 n?. Iš 
komisijos raporto pasirodė, kad 
minėtas kliubaš yra turtingas

vai. po
laiku, 

tik 10

• y • _1 šią

Lietuvos revoliucijos paminė
jimas.

Pereitą trečiadienį, M. dMelda- 
LSS. 22 

20 metų 
ir ViL

Musų nuomonė yra to- 
kad sužeidimams nepa- 
jo tolimesnei karjerai, 
yra norma lis, taipjau 

kvėpavimas, bet li

Lietuviu Rateliuose

Brohibicijos depą rt amen t <3 
deda pastangų išgauti ši teis
mo injunctioną, kuris uždarytų 
Morrison hotelį už laužymą 
prohibicijos įstatymų. Agentai 
buk pirkę iš niekusių darbinin
kų degtinės. 1

Lietuviu Moksleiviu 
Balius

muzikos. Apart 
žaisti ir šiaip 

praleisti.

prelekcijoj ateinantį sekmadie-jsu virš $3000 ir turi apie 150 
nį, sausio 24 d., 10:30 vai. ry
te, Liet. Auditorijoj (mažojoj 
svetinėje, šiaurinėj pusėj, 
po kairei). Skaitys Dr. A. Ka
ralius, kuris yra gerai susipa
žinęs su tuo klausimu ir todėl 
jo paskaita kiekvienan jei- 
niaujančiam klausimu gyvybės 
atsiradimo ant žemės (o kam jimo sąlygos yra visiems priei
tas klausimas nėra įdomus?) narnos. Be to dar yra patogu- 
bus labai svarbi ir įdomi. —V. mas tas, kad, į viršminėtą kliu- 

 ba yra priimama abiejų lyčių

18-tos gaires apNinki =,Z’“11Ž1- - - : tų amžiaus ir mokama pašelpos
SLA' 129 kp. susirinkimas bgoje $10.

Taipgi kliubas rengia puikų 
L. L. svet. 

Programas 4>uš puikus, nes bus. 
perstątyta, j v&Valelis “Ameri
koniškos Vėštfįveš” bus dar 
manologų ir kitokių pamargi- 
nimų. Todėl kliubas širdingai 
užkviečia visas Ciceros drau
gijas dalyvauti tame vakare, 
nes musų kliubas taipgi niekad

pilnai užsimokėjusių narių. Tai
gi pasirodo, kad V. ž. p. kliu- 
bas gerai stovi kaip finansi
niai, taip ir nariais, bet kad 
kliubas gyvuotų ir bujotų ant 
toliau, yra pageidaujama, kad 
prie kliubo rašytųsi kuocęau- 
giausiai naujų narių, nes įsto

•įvyko 10 d. nauuto;-Dvorak Park-j

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

Parduodam ant lengvų išmo- 
) kėjimų

PIJANĮĮ KRAUTUVES
The Peoptes Furnitūrų Go.

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

Lietuviai moksleivių; (Li-th- 
uanian Students Association of 
America) rengia puikų šokių 
vakarą šeštadieny, sausio-Jan. 
23 d., Auburn Park svetainėje, 
7832 S. Union Avė. prie pui
kios Chapman 
šokių žadama 
linksmai laiką

Šį šokių vakarą rengia mu
sų jaunoji karta lietuviską i- 
amerikoniškoji moksleivija.
Kaip jauniems, taip ir suaugu
siems vertėtų šią organizaciją 
paremti, idant palaikius juose 
tiį. lietu vi«l>ųjtj. dvasių, kuri.} 

jie užsibrėžę yra auklėti. Jeigu 
mes lietuviai juos neremsime, 
jie lengvai ras sau draugų 
amerikonų tarpe. Taigi visi į 
šį vakarą.— M. J.

Gyvybės atsiradimas
Kaip atsirado gyvybė ant 

žemės? Biblija mums sako, kad 
visokia gyvybė paeina nuo Die
vo ir kad Dievas sutvėręs že
mę, šutvei ė ir gyvybę ant jos 
ir tai tokioj .formoj, kokioj ji 
dabar apsireiškia žmogų, 
gyvulius, žvėris, augmenis ir 
tt. Mokslas visam tam užgin
čija ir visai kitaip aiškina apie

BlLLYfS’UNCLE

svet. Prisirašė dvi naujos na- vakarą sausio 31 d: I 
rėš O Matulienė, E. Valentienė 
ir persikėlė iš kitos 
kuopą vienas narys.
metų išrodo nbbloga, galima ti
kėtis, kad bus geros pasek
mės ir ateity, nes girdisi na
rius kalbant, kad turi draugų 
norinčių įstoti į SLA. Apart 
išklausymo raportų ligonių ir, neatsisako nuo parėmimo kitų 
vakaro rengimo'komiteto, nieko , draugi jų 
svarbaus nenutarta. 1 
tiems metams naujoji kuopos 
valdyba užėmė vietas: iždinin
kas vienas iždo globėjas ir or
ganizatoriai du nauji valdybos 

o kiti pasiliko Meilieji
— J." M. G.

į musų 
Pradžia

j, kurios tik atsikreipė 
Sekan-'su užkvietimais, per laikraš

čius ar per laiškus. Dar kartą 
primenu, kad visi ciceriečiai 
bukite Lietuvių Liuosybės sve
tainėje sausio 31 d. ir pamuty- 

kime y>r-og'»,Mmą.
—KJ. Koresp.

Marouette Park
“Surprise party

Wesl Side
Rengia paskaitą

LSS. 22 kuopa suskato veik
ti. štai dar tik užvakar ji bu
vo surengusi M. Meldažio' sve
tainėje 20 m. Lietuvos revoliu
cijos sukaktuvių paąųinėjfrmą, 
ir štai jau ateinantį Sekmadie
nį rengia ir prelekcįją. Tai

piniai Y anas sulaukus 35 me
tų amžiaus, josios gentys ir 
draugai iš Biįdgeporto ir 
Brighton Parko, suteikė dėl 
jos linksmą vakarėlį, į kurį 
susirinko apie 100 svečių į jos 
namą prie 62!# So. Richmond
St., papuošė jį gėlėmis ir gražia bus pirma LSS. 22 kuopos pre- 
muzika; linksminos per 2 die- lekcija West Sidėj: per kelis 
nas. pastaruosius metus, bet jeigu

P-ai Yanas, kaipo žinomi se- prelekeijos bus skaitlingai la,n- 
ni biznieriai Chicagoje, savo komos, tai ir daugiau prelekci-

kinimą revoliucijos siekimų.
Nepribuvus antram kalbėto

jui, Dr. A. Montvului, d. T. 
Grigaitis antru atvėju kalbėjo 
apie LSS,, plačiai išaiškinda
mas kodėl darbininkai turėtų 
priklausyti prie socialistų orga
nizacijų, kas yra socializmas ir 
kodėl jis yra neišvengtinas.

Buvo taipjau renkamos au
kos padengimui lėšų ir Lietuvos 
socialdemokratams. Note publi
kos ir nebuvo/ daug, bet aukų 
surinkta $13. Padengus salės 
lėšas ($5), lieka $8, kurie bus 
perduoti Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmimo Fondan, per
siuntimui Lietuvon, kur dabar 
artinasi rinkimai seimai) ir kur 
pinigai yra labai reikalingi ve
diniui tinkamos agitacijos, kad 
sekamuose rinkimuose sumušus 
klerikalus ir išrinkus pažanges
nę valdžią Lietuvai, kuri ge
naus tvarkytų Lietuvos reika
lus, negu dabartinė klerikalų

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKTU 8FECJ AUSTAM

Palengvina aki* įtempimą. Kuria 
priežastimi gaivos skaudėjimo, 

< valgi m o, akių aptemimo, nervuotu- 
1)0, skaudamą akių karštį, at i t ait o, 
creivua akiu, nuima kataliku ati- 
tateo trumpregystę ir t M-t** 
Prirenka teisingai akinius. Vifiio- 
<e atsitikimuose egzamint rircM da
romas su elektra, paroda ačia ma
žiausias klaidas. Speciali atyd* at
kreipiama į mokyklos valkus. Aki
niai nuo $4„00 ir augščiau. Vai: 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. »

1545 West 47th Street
Pbone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas pc tar
naus geriau.

Traukimas dantų be skolino. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
uleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
<tą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
iantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netull Anhlane* <♦«. *•

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 184os Gatvės 
Telefonas CanaI 0523

trečio augšto virš Platte ap-

kuopos surengtas 
Lietuvos revoMucijos 
niaus seimo sukaktuvių pami
nėjimas.

Kalbėjo Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis, plačiai auš- 
kindamas apie 1905 m. revoliu
ciją Lietuvoj ir Rusijoj, jos 
siekimus, Vilniaus ir valstiečių 
seimus ir jų nutarimus, apie 
kunigų kovą su revoliucija, vi
są tai lygindamas su dabartine 
padėtim Lietuvoje, kurie iš re
voliucionierių troškimų ir rei
kalavimų jau išsipildė ir už 
kuriuos reikalavimus vis dar 
tenka vesti kovą, išreikšdamas 
viltį, kad Lietuvos liaudis, ne
paliaus ir toliau

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, puhIch, ilapumo. privatinė, ela- 
o«, utsendintoh ir uikrečiatnos ligos vk« 
igydomos •

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

U K b M. H U SS 
Atsukantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914
pagerintas

606
ir tikrus Europinis L»> 

escide gydymas s 
kiama. Vienatinis gy* 
dyrnas nuo sifilio duo
damas ui g
lems kainą

tiktai trumpam laiku!AntHH
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Graborius ir Laidotuvių Vedėjas
Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė

liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. į naują, geres
nę ir patpgesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

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

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

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų nėują gra
žių js'taigą.

I. J. ZOLP
1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S’ts. 

Phone Boulevard 5203

ftviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO., I n c.

J? A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

■ ■

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nūs 
sraujo ir uikrečiamų ligų. Kad ilgy dilus 
jas nebandykit senais budai*.

kVYRAI! ŠpeiialiS serum gydysiąs yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavvoe 
itiprpmo silpnėms vyrama. Jo gaivinant! 

Jėga veikia etebukliągai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems ’ vyrams. Dr. Ross gydynse 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius t ruonių, tai "re 
uitikrinimas sergnatiems, kad Jie gaus r s 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengi ar 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir La 
boratorijos egrarninacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai 
tyktsakuntfa niedikalis patarnavimas suteiks 
jums sveiksta ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios Jtainoa. Greičiausia, gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

kamputi Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo, kambarys 606. Moterų pri
ėmimo kambary* 508.

Penktas Augutas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iii a 
vanare. IMeOelrej nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
rieddliuis, seredornis ir subatomu nuo ui 
ryto iki 8 va’ora.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

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

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit vi 

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

Taip \ dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Lietuvių Raieiiuose. Cicero PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI
(Tąsa nuo 7-to pusi.) Pereitą sekmadienį po piet, 

Liet. Liuosybės 'svetainėje 
Draugystė Lietuvos Kareiviųvaldžia, kuri pasižymėjo tik .... « .

šmugeliais, represijomis, term- metinį susirinkimą. ► us!- 
pimu Lietuvos liaudies teisių ir rinkimas buvo gana skaitlin- 
žalingais visai Lietuvais dar- *as’ dal-vkus svarstyta rim
bais.

Aukojo: Petras Maukus $3, 
Frank Klikna, Pranas Mankus, 
Vincas Sabaliauskas, Ipolitas 
Pečiukėnas, Antanas Jusas ir 
Kaz, Krikštanavičius po $1; 
smulkių aukų $4.

Po prakalbų d. A. Kondra- Nutarta prisidėti 
tas paskelbė, kad LSS. 22 kuo- vaikščiojimo ir išrinkta tris de
pą ir toliau veiks West Sidėj ’ legatus. Suprantama, buvo 
ir artimoje ateityje ketina ien-|kiek ginčų, bet tik vienas buvo 
gti visą eilę prelekcijų, į kurias priešingas. Laiškas buvo vi- 
kvietė visus lankytis. Kadangi siems rodomas, nes laiško ant- 
preiekcijų laikas nebuvo pa- galvy yra graži karikatūra. Aš 
skirtas, tad jis negalėjo prane- (tikiu, kad Ciceio nesiras nė vie- 
šti kada^įvyks pirmoji prelek- nos draugijos, kuri prie 
rija. Dabar tečiaus ] 
kad pirmoji LSS. 22 kp. prelek- j Komitetas turi pasiųsti laiš- 
cija įvyks ateinantį sekmadie- kus. 
nį (nedėlioj), sausio 24 d., 
2:30 valandą po pietų, M. Mel
dažio svetainėje (mažojoj).

iž. K. Augustinavi- 
: “Popiežiai ir jų 
Visi kviečiami

K. Baronas.

skaitlin

tai. . .
Pinkliausia perskaityta laišką 

nuo Vilniaus Vadavimo Komi
teto, kviečiantį prisidėti prie 
rengimo Vasario 16 d. apvaikš- 
čiojin\o 8 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių, 

prie to ap

šio
pranešu, darbo* nepanorėtų prisidėti, tik

' fZ • A A ZA • • A • 1

čius temoj 
bažnyčia.” 
lankyti. —

atsi-

Bridgoportas
Katalikas dėl dolerio visus 

vukus išdaužė. .
die-

Bndgeporte visokiu „stobuk- „. . ... . galėdami. 7ir komedijų, ir 
tiagi-komedijų. 
Emerald Avė. 

katalikų šeimyna, 
taip ir vyras

Protokolas ir revizijos komi
sijos raportas tapo priimti. 
Draugystės turtas siekia arti 
$4,000, narių turi apie 140, 
šiaip visi reikalai yra tvarkoje. 

l'Foliaus sekė komitetų raportai. 
IR. R. Kliubo maskaradų ba- 
1 liaus komisija pranešė, kad 
dalyvavo grupė ir laimėjo $15 
prizą. Vakarienės rengimo ko
misija pranešė,

■ ta svetainė 7 
[kad tikietai jau 
Visi pasižadėjo

d. kovo bus nepa-

kad yra pa i in
di en a i kovo ir 
yra platinami, 
darbuotis kiek

15 draugų gaus 
neėmimą pašelpos

lų” įvyksta, 
tragedijų, ir

Sitai “ant” 
gyvena gerų 
Kaip moteris,
yra labai geri katalikai, nuola
tos anko bažnyčią, o jų vaika’ 
lanko parapijinę (bažnytinę) 
mokyklą. Genesnių katalikų 
sunku ir rasti.

prasta diena draugijai, nes tą 
; vakarą apie 
dovanas už
l>er 10 metų. Komitetas parei
škė, kad vakarienė bus viena 
geriausių, tik kad visi daly
vautų ir nepavydėtų užkviesti 
ir savo draugus. Iš savo pusės 
noriu tiek pastebėti, kad drau
gijos parengimai iki šiol buvo

Vieną dieną tą šeimyną ap- sėkmingi todėl, kad d r-j a turi 
lankė vietos kunigas — kalė- gerų rėmėjų biznierių; šiai va- 
dodamus. Bjuvo pavakaris 
vyras dar nebuvo sugryžęs
darbo, bet buvo jau laukiamas. 
Parėjęs iš darbo vyras ir pa
matęs per langą kunigą, nėjo į 
vidų, bet taip ir pasiliko už 
lango ir dabojo kas čia bus. 
Nieko ypatingo neatsitiko, nes 
motelis valandėlę) pasikalbėjo 
su kunigu ir davė dieną dolerį 
“kalendos”. čia nieko nepa
prasto. Duoti kunigui dolerį 
yra paprastas dalykas, nes juk 
kunigai tam ir yra. kad rinkti 
dolerius.

Bet vyras pamatęs, kad ku
nigas gavo dolerį, palaukė kol 
kunigas Išėjo, puolė į vidų ir 
pradėjo savo pačią mušti. Ne
pasitenkindamas dar tuo, jis 
pastvėrė nuo sienų ir lentynų 
visokius dievukus (o jų, kaip 
paprasta, katalikiškoj šeimynoj 
pilni visi kampai) ’ir ėmė juos 
daužyti ir laužyti ir sulaužęs 
kišti į pečių. Išdaužęs visus die
vukus, kiek tik jų savo namuo
se rado, surinko visus rožan
čius ir juos sutraukęs taipjau 
sukišo į pečių. Girdi, kaip visi 
tie dievukai galį iš jo pačios 
dolerius vilioti!

Nebelikus nesudalužytų ir ne- 
sukurentų dievukų, jis vėl puo
lė1 savo pačią mušti ir tiek ją 
sumušė, kad kada kaiminams 
atbėgus, jai pasisekė paspruk
ti iš savo vyro nagų, tai ji per 
tris dienas bijojo gryžti namo 
ir gyveno svetur.

Ir visą tai atsitiko vien tik 
dėl vieno dolerio; ir tai buvo 
gerų katalikų šeimynoj. Ir dėl 
to vieno dolerio turėjo nukertė
ti netik žmona, bet ir visi die
vukai. —Br. x

ir karionei irgi yra gerų pasižadė- 
iš j imu.

Nutarta dalyvauti grupe 
sausio 31 d., Liet. Liuosybės 
svet,, Vakarinės žvaigždės Paš. 
Kliubo vakare. Draugai Karei
viai nepamirškite to vakaro.

—DF-jos sekr. K. P. D.

Pranešimai
PRANEŠIMAS 

šiuomi pranešame, kad šįmet 
NAUJIENŲ metinis Koncertas 
įvyks

NEDĖLIOJ, KOVO 7, 1926 
Ashland Boulevard Auditorium 

Ashland Boulevard ir 
Van Buren St. 

Pradžia 6 vai. vakare 
Iki tos Chicagos lietuvių

tinės iškilmės liko tiktai 6 sa
vaitės, todėl visus ir visas kvie
čiame

me-

tuojau pradėti ruoštis.
NAUJIENOS

Kainuoja žmogui pra
LEISTI 5100.0ė?

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 
tain tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus

KIEK

i šimtą ir išsiun 
' dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tuinėt juos į banką ar špulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant Ll.L.l__
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji
čia per 20 metų?

Ateik ir pas.l__
apie taupymo budus, 
Žinosi kaip greit 
doleris.

sitark su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.

Balius

Chicągos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra vieną 
džiausiu pašelpos draugijų (Jiiea- 
goje. | šilą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų Ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,090. Draugijoje ...... 
$10, $16 savaitėje, ^sėrgainirins na-j SIŪLYMAI KAMRARIU 
riams pašelpa išmokoma gyvenan- -------------------
tiems bile dalyje Suvienytų Vaistu nufMAS rendai, apšii lomas, švie- 
jų Amerikos. Nariais gali patapti sus. nlaudvnC, elektra, 3417 W. 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me- pi.lCe 
tų amžiaus, Iki Gruodžio 12 d. š.__  '______________________
m. yru priėmamos ir čielos drau- j .
gystė.s bei kliubai, kurie yru čur-| RENDON kambfirys SU vi- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau- sajg patogumais, šiltas dol 2 ar- 
gystėm.t ir pušelpiniams kimbama . . ■
yra proga prisidėti prie Chicagos ba dėl 1 VHlkinO. Gali būti mte- 
Lietiivių Draugijos- apie sąlygas )jgentaS arba paprastas darbi- 
prisidėjimo malonėkite kreiptis* f nrT>o i nn
prie (.hieagos Lietuvių Draugijos Įlinkas. MRS. M. MILl.ER, 2119 
pirmininko — Julius Mickevičius, xjn Fvorurpen Avė 
3210 S. Halsted S!.. Tel Boulevard 1N0* l'V( ‘ 
1)663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo-

priklauso
1 

Draugijoje

RENDON fintas 5 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas. Pigi renda; 
nes patys turės kūrenti jAečių. 6146 
So. Campbell Avė.
Įiii.i !.ijjiĮg'»UJ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI

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

DARBAS dėl visų nejaunes- 
nių kaip 25 metų. Visi gali už
dirbti nemažiauH kaip $50 j sa
vaitę. Matykit mane pfitnyčioa 
vakarą. S. J. MAROZAS, 4617 
So. Paulina St.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA cigarų, tabako, 
kendžių ir minkštų gėrimų storas. 
Biznis geras, tarpe daug šapų, arba 
priimsiu j pusę vyrą driia moterį. 
Tel. Haymarket '96431

NAMAI-ŽEME
SAVININKAS parduoda bargeną 

ant 6328-30 So. Albanv Avė. Naują 
t aukštų po 5 kambarius. Visi pa- 
rendavoli. Pašauk Dr. Pomcrance 
Prospcct X.’>88.

PARSIDUODA koncertina, gera-, 
me stovyje, italijoniška harmoni
ka, didelė, Sexafonas, visai nauji.

I Parduosiu visai pigiai. Fortūnatas 
Končius, 614 XV. 18th St., Chicago.

BARGENAS. .šešių kambarių bun- 
galow. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviško Vie
nuolyno. Savininkas 6049 So. Troy 
St., Republic 10295.

vieno Draugijos nario arba (Iri pa-, 
tankumo galite I 
pažymėtas vietas 
išojldyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba \ r

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

" "h? 1 į V AIRĮ1S SKELBIMAI
riptis į žemiau 
kuriose galėsite

patarimus įstojimui

---- ---

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3^08—Blvd. 7667 offfce

f

OVERLAN1), TOURING, 1924 
$145 išmokėjimais

Mechaniškas stovis geras. 5 
tajerai kaip nauji, maleva, per
taisymas ir viršus kaip naujas, 
yra daug ekstra dalių.

4442 W. Madison St. 
Mansfield 2418

PARSIDUODA lietuvių pokarnė, 
su visais įtaisymais, trokas, inaši- 
no»< registeris ir tt. Pigi renda, 
parsiduoda už teisingą pasiūlymą 
šią savaitę. AtsiŠaukit kuogreičiau- 
siai pas savininką. ■

11956 S. Halsted St.
Tel. Pullman 6115

PARSIDUODA gfo.sernė ir Delica- 
tessen krautuvė, taipgi cigarų, tabo
kos, saldainių, smulkių ir mokyklai 
reikmenų. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $35.00. 4838 So. Union Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis, moder
niškas, t furnas šildomas, stikliniai 
mieganti porėtai, ugnavietė, knygy
nas, tile yana, lotas 31V125, ant 
viškų galima padaryti 2 kambarius, 
cementinis skiepas, laiidres lovys, 
% bloko nuo Archer AVe. karų, 
ant'Kostner Avė., kaina $8000, iš
mokėjimais. Phone Belinont 2376.

Golden

Didelis Metinis Balius.—Rengia 
Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj. Suimtoj, sausio 23, 1926, Ap- 
veizdos Dievo Parapijos Svetainėj, 
18lh St. ir Union Aye. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus at
silankyti, bus geri muzikantai, tu
rėsim gardžių gėrimų, saldžią sal
dainių ir naujiems nariams tą va
karų dykai įstojimas.' Taigi seni, 
iauni. risi i balių, nes bus proga 
linksmai ir naudingai praleisti va
karą. įžanga pigi—35c.—Komitetas.

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES 
PAS. KL1UBAS 

GARBUS NARY:r-
Malonėkite dalyvauti ant ekstra 

susirinkimo, kuriv. įvyks penktadie- 
nyj. Sausio (Jan.) 22-ra, 1926 m., 
Walter Lukštas svet., 1500 So> 49th 
Avė., Cicero, III. I 
vak. Šis susirinkimas yra šaukiamas 
galutinai nutarti kaslink statvmo 
nuosavo namo (Club House). Jūsų 
atsilankymas neatbūtinai yra reika
lingas; už neatsilankymą ant šio su
sirinkimo, babsmė pagal nutarimą.

P. S.: 
šalkai.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
šen, Restauran
ts), Kendžių, Be- 
kernių. Muaų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

DIANA straight, 8 Deluxe, 5 pa- 
sažierių sedan, 4 durių, važinėtas 
2,100 mylių, 5 balloon tajerai, 4 ra
tų brekiai, ekstra prirengimai, išro
do ir bėga kaip naujas, $.1,475. Nau
jo karo garantija. Išmokėjimais arba 
mainais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI publiškas garažas, 
901-03 W. 31 St. Daromas geras 
biznis, pigi renda, ilgas lysas, turiu 
apleisti biznį iš priežasties ligos. 
Del informacijų matyki Larson 
nuo 4 iki 6:30 vakare. 3106 South 
llalsted St. Phone Yards 4942.

BARGENAS tuojau. 5 kambarių 
bungalovv, furnas šildomas, elekt
ra, gasas, arti Kedzie karų, 5551 
So. Troy St. į

PARSIDUODA Northsidėj biznia
vus lotas, 50X125 pėdos. $3500 įmo
kėti, likusius lengvais išmokėjimais. 
Telcfonuokite Dorchestcr 79.0.

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučerne ir 
šerne. Mainysiu ant namo. 

• nio vieta išdirbta per daug 
tų. Renda pigi. >

7118 So. Western Avė.

gro-
Biz- 
ine-

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO 

%

Pradžia 7:30 vai. Įy7

Atvirutę atiduokite mar-
Su pagarba, 

Pirm. L. Shvegzda 
Rast. B. Tumavicji

1227 So. 50th Avė., Cicero, III.

Iškilmingas Balius su Dovanomis, 
kurį parengia Lietuvių Tautiška Pa
rapija, Savo svetainėje, ant 3501 So. 
Union Avė., Subatoie, Sausio-Jan. 23 
d., 1926 m. Pradžia kaip 7:00 vai. 
vak. Įžanga 35c. Bus dovanos duo
damos tiems, kurie iššoks IJetuvišką 
ir Amerikoniška šokį bailiausia ir 
gražiausia. Galima šokį pasiskirti. 
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietu
vaites beskirtumo.

Kviečia KOMITETAS

S. L. A» 6-to Apskričio Kuopą At
stovą Suvažiavimas įvyks septin|a- 
dieny, sausio 24 d., 1:30 vai. po pie
tų, Mildos mažojoj salėje, 3130 So. 
Halsted St. Gerbiami kuopų atsto
vai, visi iki vienam, atvykite į šią 
metinę kuopų konferenciją. Bus žin- 
geidu ir svarbu jeiekvienam atsto- 

dalyvauti. Todėl visi atlikimo sa- 
pareigas.

vui 
vo

K. J. Semaška
A. 6-to Apsk. Sekr. 

1884 Wabansia Avė.

Sekmadieny, sausioPrelekcija
24 d., lygiai 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijoj (mažojoj svetainėj) bus 
Visuomenės Darbo Sąjungos prelek
cija. Skaitys Dr. A. J. Karalius, te
moj: “Gyvybės Atsiradimas”. Visi 
kviečiami atsilankyti. Įžanga paden
gimui lėšų, 15c.

'— Valdyba

inž. K. Au-West Side. — Pirma 
gustinavičiaus paskaita bus ateinan
tį sekmadienį, sausio 24 d., 2:30 vai. 
po piet, M. Meldažio mažojoj sve
tainėj. Tema: “Popiežiai ir jų baž
nyčia”. Vis{ kviečiami atsilankyti pa
siklausyti šios įdomios ir syarbios 
paskaitos. Įžanga 10c.

— L. S. S. 22 kuopa •

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU dčdės Jurgio Bočiu

ko, Jodžiunų kaimo, Šimonių parap., 
Kauno gub. Amerikoje apie 3(1 metų, 
rodos gyveno Chicago, III. Grlešdavo

kiekvieno ant armonikos po saliunus. Prašau 
kiek jūsų atsišaukti arba žinančius pranešti.

* J. BALČIŪNAS
* 239 Elm Sty New Britain, Conn.

jusy APSIVEDIMAI

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid- 

. rodis, rūgs, phonograt'as, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. \Vashington Blvd. Kedzie 2794.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 3«c. ir 40c. Vilnonios ' 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams I
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, .vakarais. Sokma- dienyj no pietų.
Krank Selemonayičius

504 W. 33rd Prie Normai Ava.
- ------- ------ - *' -r.—-'................ ..  —

Tel. Yards 7282,
BRIDGEPOHT . PAINTING

& HpW. CP.
Malevojana ir< ,j>»pieruojam. Už

laikėm mąievą, popierą, 
sdklus ir U t.

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

.................  ............................................ ......... —I

H

Plumbin# ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai iSmokejimui.

PERSH1NG
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

GROJIKL1Ų PIANŲ IR FONOGRA
FŲ KRAUTUVAS IŠPARDAVIMAS 

— BARGENAI •
Teisingi ir atsakanti žmonės, kurie 

turi savo namus arba turi nuolatinį 
gerą darbą, gali padaryti su mumis 
kontraktą ir 'nusipirkti sekamus pia
nus arba gramafonus už $2 į savai
tę. Mes užmokame už dastatym^ ir 
priimame bile kokius kitus muzika
lius instrumentus kaipo dalį į mokė
jimo.

Starr Grand, kainavo $1200, dabar 
$345.

John Church, kainavo $850, dabar 
$295.

Pianistą, Bungalpvv grojiklis, kai
navo $650, dabar $185.

Naujas Rex grojiklis (demonstra- 
torius), kainavo $785, dabar $820.

Aeolian grojiklis pianas, kainavo 
$600, dabar $125.

Bellman grojiklis, kainavo $760, 
dabar $215.

Dayton Auto Style grojiklis, kai
navo $900, dabar $285.

| Playotone grojiklis, kainavo $600, 
dabar $110.

Harvard grojiklis, kainavo 
dabar $250.

Mes taipgi turime virš 50 
fonografų geriausiu išdirbysčių kaip 
tai: Victor, Columbia, Pathe ir t. t. 
Visi garantuoti, pirmos rųšies.

Išpardavimas prasidės šiandien ir 
tęsis kol nebus išparduoti visi tie 
tavorai.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street 

Netoli kampo Western Avė.

$700,
Kerų

PARDAVIMUI gasinis pečius ir 
pool stalas. Atsišaukite po num. 657 
W. 18th Street.

DELIKATESSEN ir grosemė, be
keikęs tavoras, sandvičiai ir t. t. Se
na {staiga, geriausioj vietoj, nėra 
kompeticijos, tirštai apgyvento] Ra
tinių namų apielinkej, netoli Senn 
augštesnes mokyklos, North Side. 
Geri fikčeriai, geras Šviežias stakas, 
pigi renda, saugiausias investmentas 
koks kada buvo pasiūlytas, nes visa 
apielinkė priguli prie šios krautu
vės, viską parduosime už $1,500, da- 
linais išmokėjimais jei reikia, verta 
daug daugiau, pamatykit patys.

5807 N. Glenwood Avė,
Netoli Ridge Avė., imkit Broad- 

way karą iki Ardmore ir eikit 2 blo
kus į vakarus.

PARDAVIMUI KONSTANTIN- 
KA Concertina 102 raktų tripul yra 
geram stovyj parduosiu nebrangiai. 
Jeigu kam yra reikalinga tai yra ge
ras bargenas. Galima matyti nuo 6 
vai. važ. iki 9 vai., subatoj nuo 1 v. 
iki 9 vai, vak.

929 W. 33rd PI.
1 Floor Front

PARDAVIMUI pikčemė, gerai 
įrengta, galima traukti paveikslus ir 
vakarais ąrtificial. Biznis išdirbtas, 
parduosiu pigiai, garu šildoma. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 651.

PARSIDUODA Palace Smoke Shop 
pigiai. Cigarų, cigaretų ir minkštų 
gėrimų. 1830 So. Halsted St.

PARSIDUODA Biliardinė ir už
kandžių {staiga. 2100 W. 24th St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

LevinthaI Plumbing Supply CoM 
1637 Wept D1 Vision St„ 

netoli ’ Marshfield

PARDAVIMUI visa arba pusė 4 
krėslų bar berne (Barber Shop). biz
nis senas, Lietuviška. Tiktai viena 
barbernė šiame mieste. Remia pigi. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės tuojaus:

3J?0 E. 14th Street 
Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI grosemė su 
visokiaioms smulkmenoms,, 4 
ruimai gyvenimui, lysas 3 me
tams. Priežastis pardavimo 
svarbi.

3$30 So. Iranieti Avė.

PIANŲ tonavimas ir pataisymas 
nebrangia kaina. Visas darbas ga
rantuotas.

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

Tel. Rock\vęll 0453 
j- ” Cicero 9773 . i <

e——r—rr—'L

REIKIA DARBININKO

PARSIDUODA Delicattessen krau
tuvė. pelningas biznis, pagyvenimui 
kambariai.. Gali išnornuoti. Geras 
stakas ir fixturiai. Nebrangiai.

Business Buyers Bureau
17 N. La Šalie St. 

Franklin 2976

PARDAVIMUI krautuve, sal
dainių, tabako, minkštų gėrimų 
ir kitokių smulkių daiktų. 3 
kamb*. pagyvenimui, garu šildo
mi, lysas ant 2 metų, renda pigi. 
Tel. Pullman 9028, 153 E. 107 St

111.

MOTERŲ

REIKALINGA 
turinti nemažiau kaip 5 metų 
patyrimą. Darbas pastovus, ge
ros valandos ir alga. Atsišauki
te ypatiškai.

John Kuchinskas 
2221 W. 22 St.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 volelių, kaip 
naujas ir bėnčius už $120,—$50 cash 
ir po $10 į mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

MIKOLAITIS 
6512 So,’Halsted St.

AUGŠTOS rųšies grojikliai 
pianai, $125 ir daugiau. Victro- 
los/ $25 ir daugiau.
WEBBER BROS. STOR^GE 

and VAN CO.
5916 So. State St.

stenografė,
PARDAVIMUI restaurantas. Par

duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo nepaisant apielinkės. Kas norite 
gerą biznį, pasiskubinkit.

F. G. LUCAS and CO.
41Q8 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI Soft Brink 
parlor; viena moteriškė neįsten
gia užlaikyti biznio, už tai gau
sit bargeną.

Kreipkite tuojau. '
4536 So. Paulina St.

REIKIA merginų apeinam namų 
darbui. Yra elektriniai magliai ir 
skalbinyčia. F. A. Ernst, 12239 Stew- 
art Avė.

DRAUGYSTĖS ir kliubai. 
reikalingas gražus« daržas 
kams, užsi ti k rin k i t tuojaus 
nausko Daržą, kuris .>us gatavas 
anksti pavasarį prie Tautiškų Ka
pinių, Justice Park, III. Skubinkit, 

___  9 kad nebūtų pervėhi. Gco. Chernaus- 
Pnhlikny hn’ kas rezidencija, 7337 Ogden Avė., . rUOHKOS DU- f tu -Tol l v„.,o ir.no.f i S
* pavyzdinga 

smagiai link- 
J. Barčiau*

AŠ Iftnuca.s Grigaliūnas, našlys. 36 
Kam metų, jįeškau apsivedimui merginos 

pikni- nuo 25 iki 38 metų amžiaus, arba 
Cher- našlės. Turiu savo prapertę ir turiu

Nedėlioj, sausio 17 d. Tautiš
ko* bažnyčios svetainėje, įvyko 
balius Lietuvių vyrų ir motei ų 
Pašelpinio kliubo. 
vo daug ir buvo 
tvarka. Jaunimas 
sminos prie gero 
jazz orkestro iki

Daugiausiai gavusi atviručių ble gatvių. Visi lošėjai, kurie daly . . ,
. T> . . vaujate “Mildos perstatyme, būti- ar maždaug toj apielinkej. Kas ra-

p-rn barciene gavo pirmą dova- nai atsilankykite, žinote, kad vasa- do prašau sugrąžinti, duosiu $10.00 
ną — perlinius karolius. Kliu- rio 7 dieną, Meldažio svetainėje ši rastuvių.
, . ... x veikalą norėsime vaidinti. JOHN DAUPLISbui liko gražaus pelno. ——Rep. — Valdyba. 121 Kensington Avė.

Lyons, III. Tel. Lyons 1552-.L 
Ar nori būti nariu Chicagos , 

Lietuvių Draugijos?

Pirmyn Mišrus Choras daro repe-
vėlybos nak- tadieny.v. -Sausio 22 d., 7:30 vai. vakare, Pu-

3 vaikus, mažiausias 4 metų.
IGNACAS GRIGALIŪNAS 

96 W. 6th Street 
St. Charles, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI groseme ir 
bučernė — biznis yra išdirbtas 
— gera biznio vieta. Kreipkitės

“NAUJIENŲ” SKYRIUS
3210 So. Halsted St.

Box 280

GERAS BARGENAS. Parsi
duoda bučernė grosemė ir duon- 
kepykla. Biznįs yra cash ir iš
dirbtas per ilgą laiką. Noriu 
greit parduoti, vienai persunku. 

10801 Wentworth Avė.

NAMAI-2EME

RASTA-PAMESTA
REIKALINGAS bučeris tik suba- 

tonis. - Atsišaukite: Chicago Meat 
Marketz, 1845 W. 47th St. Telefonas 
Lafayette 5069.

PARSIDUODA bučernė, geras iš
dirbtas biznis. Parsiduoda kartu 
Touring karas ir 4 kambarių ra
kandai. 
Street.

Box 650, 1739 S. Halsted

PAMEČIAU namo ditą ant 121 ir 
..... ________ __  . Kensington Avė., vardu John Daup-

Buvo skrajojanti krasa. laski Park Svet., Blackhavvk ir No- lis. Manau kad išpuolė iš kišeniaus 
ant 115tos gatvės, Kensington Avė. 

maždaug toj’ apielinkėj. Kas ra-

REIKALINGAS bučeris patyręs 
savo darbe. 1907 So. Halsted St.

REIKIA
Patyrusių automobilių ardy

tojų.
WARSHAWSKY and SON

1718 So. Wabash Avė.

PARSIDUODA Meat Markct ant 
main street. labui gera vieta, ren< 
da tik $35 į įnėn. ant kampo, ilgas 
lysas, nauji fikčeriai, apgyventa 
visokių tautų vieta, moderniška. 
Parsiduoda labai pigini, bo savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą. Atslšau- 
kit Bellwood Meat Markei. 2691 St. 
Charles Rd.. Be1lwood, III. Phone 
Bellwood 3480.

BUNGALOW
5 kambarių stucco bungalow 

cagoje I^avvn, aržuolo trimingai, 
nace šildoma, Į>0 pėdų kampas, 
visi įtaisymai, tiktai, $6,500.

W. H. SEWARD & CO. 
3135 W. 63rd Street 
Tel. Prospect 6100

Chi- 
fur- 
Yra

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

JEIGU nori bargeno tai pirk 
mano namą dabar. .3 pagyveni 
mai ir didelis storas ant Ar
cher gatvės tarpe dviejų dide
lių teatrų. Garu šildomas. Ver
tas $25,000.0. Dabai- parduo
siu už $18,000.00, nes noriu 
važiuoti i Lietuvą. Atsišaukite 
vakarais po 6 vai. pas savinin
ką. 3827 Archer Avė.

MAINYSIU arba parduosiu 2 
flatų namą, 2 karų mūrinį ga
ražą, ekstra lotas, mainysiu į 
lotus, medinį namą arba bile ko
kį biznį. 2100 So. Washtenaw 
Avė. arba Tel'. Crawford 2095.

MORTGECIAI-PASKŪLOS
Z

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6788

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blumental & Co., 
140 So. Dearborn St/

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barbery.stės, už- 
dirbsit daug pinigų. Mes išmokin
si™ jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbkit kol 
mokinsite*. AtsiŠaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

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

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22.00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tą, ką galima padaryti 
šiandie. Pcrsitikrinkit. Klauskit

MISS SAGOfl,
82 W. Washington St.

Room 625

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas

VYRAI IR
Kalkite geležį
Sena patarle, 

liok jeigu nori
Komercinis telegrafo 
yra ta vieta, kuę turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. / Mes pagelbstime 
jums gautviki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuojaus. W. N. DYE,

1 159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

VYRAI
Mes prirengtume jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir, visuose 
šakose šio žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi- 
tes. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. Wabatih Avė., Dept. 21 
m—'—....  ■ .............. . ,,,/


