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Trys aukštieji federaliai valdi
ninkai sako, kad prohibicija 
krašte neįvykdoma

NE\V YORKAS, sausio 26.— 
Trys aukštieji \Vashingtono 
valdininkai, kuriems pavesta 
uždavinys vykdyti krašte pro- 
hibicijos įstatymą, galų gale 
atvirai pripažino, kad prohibi- 
ci.ją įvykdyti federalė valdžia 
neturi visai galimybes.

Tie trys aukštieji valdininkai 
yra: iždo sekretorius Mellon, 
vyriausias prohibicijos vykdy
mo jėgų galva; jo padėjėjas 
gen. Lincoln C. Andrevvs, ir 
.Jungtinių Valstijų prokuroras 
New Yorke, Emery R. Buck- 
ner.

Visi trys jie sako> kad fede- 
ralis aparatas esąs bejėgis ką 
nors padaryti, kad privertus 
knistą pildyti Volsteado įstaty
mą. Jeigu dar butų kokia vil
tis reikalui pataisyti, tai tik at
skiroms valstijoms ankštai 
kooperuojant.

Angliakasiai ir savinin
kai vėl konferuoja

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 26. — Trečiu atveju kieto
sios anglies kasyklų savininkai 
ir angliakasiai šiandie susirin
ko derėtis dėl streiko baigimo.*

Kasyklų darbininkų unijos 
inlornacionalis prezidentas 
John L. Lewis, kurio patarimu 
buvo konferencija sušaukta, 
vakar pareiškė, kad jeigu ka
syklų savininkai atsisakytų 
nuo savo reikalavimo atiduoti 
algų klausimą išspręsti arbitra- 
cijos teismui, tai per dvidešimt 
minučių nuo konferencijos ati
darymo • streikas butų pabaig
tas.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. •

Prezidentas Coolidge pritaria, 
kad tarnavusieji J. V. armi
joj butų įsileidžiami.

\VASI1INGTONAS, .sausio 
26. — Prezidentas Coolidge 
pritaria sumanymui imigraci
jos įstatymą modifikuoti taip, 
kad svetimšaliai, kurie karo 
metais tarnavo Jungtinių Val
stijų armijoj, bet karui pasi
baigus dėl įvairių priežasčių 
pasiliko Europoj, o dabar vėl 
norėtų grįžti į Ameriką, butų 
įsileidžiami be jokių trukdymų 
ir be atsižvelgimo į nustatytas 
kvotas.

Fašisty valdžia baus savo 
priešus svetur .

KOMA, Italija, sausio 26.
Italijos senatas šiandie priėmė 
nesenai atstovų buto patvirtin
tą įstatymą, kuriuo duodama 
valdžiai galios bausti, piliety
bės tesiu atėmimu ir turto kon- 
fiskavimė, tuos Italijos pilie
čius, kurie, pasišalinę iš Itali
jos ir gyvendami svetur, vei
kią prieš savo tėvynės intere
sus, tai yra smerkia fašistų re
žimą.

Rumanija negenanti lau
kan vokiečių ir austry
\VASINGTONAS, sausio 26.
Run*inijos legacija katego- 

ringai nugina Vienos laikraščio 
\Viener Neueste Nachrichten 
gautą iš Bucharesto pranešimą, 
kuriame buvo skelbiama, kad 
Rumunijos valdžia įsakius iš
vyti iš R u manijos 20,000 vo
kiečių ir austrų.

Legaiija esanti gavus iš 
Bucharesto* instrukcijų pareikš
ti, kad joki vokiečiai ne aus
trai negenami laukan iš Ru
manijos.

Daktaras, per 25 metus 
dėjęsis vyru, buvo 

moteriškė
MENA, Ark., sausio 26. — 

Žinomas vietos gydytojas, Dr. 
M. V. Mayfield, praktikavęs 
mediciną čia per dvidešimt 
penkerius metus kaipo vyras, 
pasirodė esanti moteriškė. Pa
slaptis dabar išėjo eikštėn, kai 
Dr. Mayfield susirgo ir buvo 
reikalinga kitų gydytojų pa
galbos. Dr. Mayfield sakos, 
kad ji gimus Anglijoj. Jos tė
vams reikėję turėti sūnūs tani 
tikroms nuosavybės teisėms 
apdrausti, tai jie ėmę ir aptai
sę ją kaipo berniuką. Igainiui 
ji taip papratus būt “vyru”, 
kad nusitarus pasilikti visada 
tokiu. Daliai’ ji yra 74 metų 
amžiaus.

Enttred m Mcond Claw Mattar March 7, 1914, at the Poit Office of Chlcago, Dl., 
inder the Act of March 8, 1879.

* - -------- ---- —

Chicago, UI. Trečiadienis, Sausis-January 27 d., 1926

3,130 žmonių procesija, kuri sveikino prezidentą Coolidge su Naujais Metais.
Į

Dar vienas rūsy aukso 
burbulas sprogo

12,000 rusų aukso ieškotojų, 
baisiai suvargę ir apsivylę, 
atvyko į Blagovieščenską

BLAGOVIEščENSKAS, Ry
tų Sibiras, sausio 26. - Dar 
vienas rusų aukso burbulas 
sprogo.

Iš Tommoto “aukso laukų” 
Sibire, apie kuriuos pirmiau 
buvo plačiai skelbiama, į Bla
govieščenską parsibastė dabar 
dvyliką tūkstančių apsivylu
sių ir begalo suvargusių rusų, 
kurie buvo išvykę 'ten aukso 
kasti ir turto įsigyti. Jie pa
sakoja, kad ten, kur turėję būt 
aukso plotai, jie neradę nieko 
daugiau, kaip tik 'lieknus ir! 
klampynes. Bet jau privargti 
tai jie privargę, prikentėję be 
galo.

Butas priėmė ukiy koope
racijos biliy 

I

VVASHINGTONAS, šaulio 
26. Atstovų Lutas šiandie 
3.57 balsais prieš 3 priėmė taip 
vadinamą Haugeno bilių įsteig
ti agrikultūros departamente 
ūkių kooperatinės prekybos 
skyrių. Tuo įstatymu numato
ma padėti ūkių kooperatinio 
prekiavimo organizacijoms iš
leisti rinkon savo produktus. 
Kilius persiųsta senatui.

Pavogė 230,000 doleriu 
vertės paveikslu

MIAMI, Fla., sausio 26. — 
Nežinomi vagys vakar pavogė 
iš dailininko Adolfo Valento 
studijos brangių paveikslų, ver
tės, sako. 230,000 dolerių. Tarp 
pavogtų brangenybių buvo ir 
Leonardo da Vinci “Šv. Anta
no gundyĄas”, pabaigtas lapy
ti 1480 mebęis ir vertas apie 
100,000 dolerių. 

/

MUNSAINAS UŽMUŠĖ

FREEPORT, III., sausio 25. 
— Namuose, kur jis turėjo pa
siėmęs kambarį, rado negyvą 
Johną L. Grove, iš Chicagos, 
žurnalų pardavinėtoją. Korone
rio jury pripažino, kad jis mi
ręs nuo munšaino.
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Apvogė mokesnių ofisą

WAUWATOSA, Wis., sausio 
26.— Praeitą naktį vagys api
plėšė miestelio mokesnių ofi
są, išnešdami 540 dolerių. Ki
toj vietoj padėtų 2,000 dolerių 
jie nepastebėjo.

Buvęs caro laikais šnipas 
pasmerktas mirti

Caro valdžiai buvęs išdavęs 135
rusų revoliucininkus

ISRUTSKAS. Sibiras, sausio Ernestu Buonaiute, Romos uni- 
26. — Mirties bausmei čia tapo versiteto bažnyčios istorijos 
pasmerktas Sargioj Siniavsky, * profesorium. Nė ekskomunika- 
buvęs caro laikais šnipas p.o-jvimas nieko nepadeda.
vokatorius, kuris, kaip teismo 
tardymuose pasirodė, buvo iš
davęs 135 rusų revoliucininkus, 
kurių daugelis buvo nužudyti.

Siniavsky esąs išdavęs socia
listų revoliucionierių suvažia
vimą Jeniseijke, kai kurias re-
voliucininkų organizacijas Mas
kvoj, revoliucininkų Raudonąjį 
Kryžių ir dagi savąjį advokatą.

Smarkus žemės drebėji
mas įregistruota

Cechuose
PRAHA, čechoslovakija, 

sausio 2ę. — Prahos geofizi
kos instituto seismoghifas šian
die, kaip 1:57 vai. ryto, įregis
travo katastrofingą žemės dre
bėjimą, kurs turėjo atsitikti la
bai tūli, žemės supurtymai tę
sėsi per pustrečios valandos.

Įregistruota ir Franci jo j
CLERMONT-FERRAND, 

Franci j a, sausio 26. šiandie, 
kaip 12:55 vai. ryto, Puy de 
Dome observatorijos .seismo
grafas įregistravo smarkų že
mės drebėjimą kurs tęsėsi per 
tris sekundas. Apskaičiuojama, 
kad centras drebėjimo buvo kur 
nors į,250 mylių tofamo.

ŽUVO UGNY

BALTIMORE, Md., sausio 
25. — Roland Park priemiesty 
praeitą nakt, sudegė Roberto 
Ramsay namai, ' kurių gaisre 
žuvo ir patsai Ramsay. Jo 
serganti žmona, duktė ir tar
naitė buvo išgelbėtos.

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

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; šalčiau; stiprokas didžiu
moj žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 30° F.

Šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:57 valanda, h

Profesorius kunigas ne
klauso papos, ir tiek

ROMA, Italija, sausio 26. —
Popiežius Pins XI turi bėdos 
su vienu neklaužada kunigu,

Praeitų nietų kovo 24 dieną 
popiežius užgynė profesoriui 
kunigui Buonaiute dėvėti kuni
giškus rūbus už jo raštus, ku
rie buvo padėti užgintųjų kny
gų sąraše. Kartu popiežius į- 
sakė jhm pasitraukti iš profė- 

Isoiiaus katedros "universitete. 
Profesorius kunigas nepaklau
sė. Popiežius jį ekskomunika- 
vo. Nieko nepadėjo nė eksko- 
munikavimas.

Dabar popiežius trečią kartą 
savo reikalavimą atkaltojo, 
grūmodamas visišku • prakeiki
mu. Bet prof. kunigas Buo
naiute nusitaręs pasilikti uni
versiteto katedroj, pareikšda
mas, kad jis priklausąs nuo 
valstybės, o ne nuo bažnyčios.

Meksikos žemės įstaty
mas nesuspenduotas

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 26. Meksikos užsienių 
reikalų departamentas šiandie 
oficialiai nuginčijo pranešimus 
iš EI Paso, Texas, kurie sakė, 
kad įstatymas, draudžiąs sve
timšaliams turėti Meksikoj Nuo
savybėj, ar pirktis žemės nuo
savybės per 100 kilometrų nuo 
sienos, tapęs respublikos pre
zidento Calleso dekretu su
spenduotas.

BUTLEGERIAVIMAS 
RUSIJOJ

CHARKOVAS, SSSR, sausio 
26. Per ką tik pasibaigusius 
1925 metus Ukrainos krašte 
buvo suimta 98,000 “butlege- 
rių”, t. y. slaptų degtinės da
rytojų ir pardavinėtojų, kurie 
bendrai turėjo pasimokėti pa
baudos apie 550,000 dolerių. 
Konfiskuota daugiau kaip 35,- 
000 slaptų degtinės darymo į- 
monių.

Nežiūrint, kad dabar sovietų 
valdžios leista daryti ir par
davinėti 40 laipsnių stiprumo 
yodka, valstiečiai nepaliauja 
darę “samogonką”, kuri jiems 
pareina per pusę pigiau, ne kad 
valdžios gaminama degtinė.

Alkoholizmas Rusijoj nuola
tos didėja, ir valdžia griebiasi 
aštrių priemonių girtavimą su
stabdyti.

'Kaip komunistais pątys 
savo mitinga suardė
NEW YORKAS, sausio 26. 

(F). Komunistų politikanai ir 
jų sekėjai Amalgameitų siuvė
jų unijoj praeitą sekmadienį 
bandė vėl suruošti mitingą 
unijai ardyti. Šį kartą jie sa
ve milingą ruošė Manhattan 
Lyceum salėj, kame jie manė 
būti pilniausiais viešpačiais ir 
daryti visa kaip tinkami.

Savaitę pirmiau jie bandė 
tokį jau mitingą prieš Amalga
meitų uniją laikyti Cooper 
Union salėj, bet iš to mitingo 
jie patys pabėgo, kai pamatė, 
kad negalės jį kontroliuoti.

Dabar, Manhattan Lyceum 
salėj, jie tikėjos turėti geriau
sio pasisekimo, ir atakuoti uni
ją ir jos vadus niekieno netruk
domi.

Bet ir šį kartą jie biauriai 
apsivylė.

Nežiūrint, kad jie buvo pa
sirūpinę “stipria apsauga”, ne
žiūrint, kad jie buvo pastatę 
ties durimis keletą policininkų, 
jie vis liek negalėjo uždaryti 
durų darbininkų masėms, atė- 
jusiom reikalauti iš komunis
tų “apyskaitos”.

Pastatyti ties durimis komu
nistų sargai norėjo pasirinkti, 
kuriuos leisti salėn, o kurių ne. 
Amalgameitų uifljos nariai bet
gi turėjo rankose komunistų 
išleistus lapelius, kuriuose bu
vo parašyta juodu ant balto, 
kad susirinkimai! kviečiami at
vykti visi, be išimties, siuvėjai. 
Tada ir policija ir patys sar
gai buvo priveisti leisti vidun 
visus.

Huvo atėjęs didelis skaičius' 
streikuojančių “kmcv-pants” 
siuvėjų, “canvas” darbininkų 
ir daugybė kitų Amalgameitų 
unijos narių, griežtų: komunis
tų priešininkų.

Salė buvo pilnutėlė publikos, 
ir komunistai jau buvo besi
ruošią atidaryti ir vesti mitin
gą. Siuvėjai betgi užprotesta
vo, pareikalaudami, kad jiems 
kalbėtų ne unijos ardytojai, 
bet jos darbuotojai, Amalga
meitų vadai. To komunistai, ži
noma, anaiptol nenorėjo leisti. 
Jie pakėlė didžiausi trukšmą ir, 
galų gale, savo sušauktą mi
lingą patys suardė.

Taigi ir tas komunistinių 
unijos ardytojų mitingas, apie 
kurį jie ilgai bubnijo, ir kinų 
jie bandė laikyti nuosavoj sa
lėj, nuėjo niekais. Amalgamei- 
tai pariidč, kad jie daugiau ne
bepakęs savo eilėąe elementų, 
kurių visas tikslas yra griauti 
darbininkų .organizacijas.

Naujas smurto aktas prieš 
savivaldybes

KAUNAS. [Lž]. — Ne nuo 
šiandie savivaldybių departa
mento šernas serga noru kaip 
nors Biržuose sudaryti krikščio
nišką apskrities valdybą. Nega
lėdamas tai padaryti įstatymais 
numatytais keliais, griebėsi to
kių priemonių, kurių Lietuvoje 
dar nebuvo praktikuota, bū
tent: Savivaldybių Departa
mentas raštu iš 1925 m. gruo
džio m. 16 d. įsakė Biržų ap
skrities viršininkui Volonsevi- 
čiui prašalinti apskrities valdy
bos narius Mačį ir Žukauską.

Gavęs tokį raštą virš. Volon- 
sevičius rašo gruodžio 31 d. 
10165 Nr.:

“Biržų Apskrities Valdybos 
nariui p. Mykolui Mačiui. Pra
nešu, kad nuo šios dienos 'Pa
mišta nustojai eiti Apskrities 
Valdybos nario pareigas.

“Prašau esamus Tamistos ži
nioje pinigus, dokumentus, 
knygas ir kitokį Valdybos tur
tą šiandien perduoti man.”

Reiškia — apskrities valdy
bos nariai prašalinti ir Biržų 
apskrities Savivaldybę valdo 
vienas apskrities viršininkas.

Tokio smurto dar nebuvo, ir 
už jį atsakomybė krinta per* 
krikštui p. šernui, Savivaldybių 
dėpartamento direktoriui.

Kiek žemės Lietuvoj 
parceliuojama

KAUNAS. — žiemet galuti
nai" išparceliuota 130,041 ha 
dvarų žemės, iš kurios padary
ta 12,510 sklypų.

Pradėta, bet nebaigta parce
liuoti 38,127 ha. Ateinančiais 
metais parceliacijai * paskiria 
117,200 ha.

Revizijos Lietuvos 
valsčių valdybose

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerijos savivaldybių de- 
pai^amento parėdymu nesenai 
buvo padaryta revizija visoj ei
lėj valsčių valdybų. Kaj kuriose 
valdybose susekta neteisėtumų. 
Kaltininkai busią patraukti at
sakomybėn.

W ASII IN< ITONAS, sausio
26. Boiling Field armijos avia
cijos stoty kilęs praeitą naktį 
gaisras sunaikino devynis ae
roplanus, dvylikę Liberty mo
torų ir visą hangarą, kurianAe 
jie buvo sutalpinti. Ugnies pa
daryti nuostoliai siekią apie 
350,000 dolerių.



NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Kas Dedasi

Žiema LietuvojeŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Staigi oro permaina. — Dideli 
potviniai

Trečiadienis, gausis 27, ’26

IS SETIįl AUTOMLiy) 
PADAROME NAUJUS

Virimo Receptai
Uždaras valgiams yra visoki skau- 

žoliai ir skanskoniai; kaip tai, žievės, 
uogos, žiedai, šaknjs ar sėklos. Muš- 
tarda yra vienas iš seniausia žinomų 
uždarų. Ji daroma iš trijų skirtin
gų rųšių, juodos ar rudos, baltos ir 
Brassica Juncea. Puikiausia muŠtar- 
da pasaulyje auga Fen distrikte An
glijoj. Muštarda turi pažymėtiną 
virškinimo veikmę. Ji sukelia apeti
tą valgomam daiktui. Bandykit ją 
su daugeliu gerų valgių. Jei mėgstat 
tikrai gerą uždarą, sekantis yra ge
riausias ką žinoma.

RUSIŠKAS UŽDARAS
1 šaukštas prirengtos muštardos
4 šaukštai tomatų katsupo
1 kietai virtas kiaušinis, kapotas
H šaukštuko acto, biskis paprikos 

1 šaukštas kapotų žalių ir raudonų 
pipirų

2 šaukštai alyvų aliejaus.
Sumaišyk aliejų, actą, katsupą ir 

muštarda pilnai. Paskui maišyk pa
lengva šakute sudedant pipirus, pas
kiausia kapotą kiaušinį. Duok ant 
trapių žalių salotų lapų.

Virtuvės Reikaluose

Padarymui formukėse jelly, gaukit 
puskvortę jelly kaip paprastai paga
mintą ir lai nusistovi: paskui patau- 
kuokit blešinukę arba molinę formą 
su biskeliu sviesto ir pilkit j ją jelly; 
lai pastovi per naktį ir ji išeis gra
žioj formoj.

Pyragai turi būti šalti kada apden
gi juos cukrum. Geriausia būna vie
ną dieną iškepus pyragus kitą dieną 
apdenginčti cukrine koše.

Padėk pieno bonkas kur pienius ga
lėtų jas kasdien gauti. Neduok su
sirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai iš
kepus fnkišk į. vidurį peilį. Jei pei
lis bus sausas ištraukus, kiaušinienė 
yra gatava išimti.

Mažas minkštas patiekalas palei 
ainką sutaupys nuovargį ir virė’os 
energiją sutaupys. Prosijant pasidėk 
tą patį patiesala prie lentos ?r turėsi 
lengvesnį darbą prosijant.

Naminiai Pasigelbėjiinai
Nuėmimui jucdylo plėtmų nuo če- 

verykų. sušlapyk tą vietą verdančiu 
vandeniu, paskui patepk plunksna

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimynfnkei virtyvčje jj gaus leibelius, kuriuos pakeis bran- 

reikia tam tikru reikmenų. Juos gal ė ... , .
kiekvienas gauti dykai jei pirks Star ^lom,s Runomis. Visi groserninkių 
ir Magnolia Kondensuotą Pieną. Už parduoda tą Kondensuotą Pieną.

RODYKLĖ No. 16
pamirkyta muriatįc acte, arba ąu už
kamšalu acto butelio, ir nušluostyk 
tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ver
dančiam vandenyje. Pakartok. Ne
duok actui degint odą. Tas gal pa
liks plėtmą, bet nebus toks aiškus 
kaip juodylo plčtmas.

Nuvalymui karklinių rakandų nu
trink su šepečiu, naudojant druską 
virtoj muilo. Nuplauk po to Svariai. 

'Bliudų mazgojimąs skarulis rei
kia virinti kasdien. , Bet jeigu tas 
nedaroma tai reikia bent palaikyt 
virintam vandenyj per penkias minu- 
ta$.

šaukštukas acto paskutiniam van
denyj neduos juodoms pančiakoms 
nustoti savo spalvos.

Grožės Patarimui
Oda atlieku reguliares funkcijas, 

taip kaip širdis, plaučiai, kt. Oda iš
meta dusyk tiek nereikalingos me- 
degos negu plaučiai. Todėl reikalin
ga užlaikyti odos skylutes atviras. 
Tinkamas maudymąsi užlaikys žmo
gų geriausioj sveikatoj. Maudymosi 
laikas neturi būti ilgesnis 20 minu- 
tų. Geras muilas reikia naudoti, to
kia kaip kastilio arba glicerino. Jei 
jūsų oda yra labai jautri ir trūksta, 
pusė svaro krakmolo dadėta j van
denį apmažins trūkimą. Jeigu labai 
prakaituoji dadėk pusę puoduko am- 
monijos į vandeni. Nereikia maudy
tis iki nepraeis dvi valandos po val
gymo. Keikia naudot šepetį vietoj 
sponžio, nes jis atidaro odos skyles.

Ypatiška Sveikata

Peršalimai niekad nereikia užleisr 
ti, nes nors maži gali pavirst j dide
lius nesmagufhus. šaltis paeina nuo 
paviršutinio nušalimo nuo oro trau
kulio, sušlapimo kojų, kt. Peršalimai 
yra pavojingi. Išgydymui šalčio, iš- 
simaudyk karštami* vandenyje pirm 
eisiant gulti ir išgerk ką karšto dėl 
prakaitavimo, po ko reikia gerai iš- 1 
miegoti 12 vaizdų, ir šaltis pereis 
j galvą. Geriausias šiltas gėrimas 
yra lemonadas arba karštas pienas. 
Jei bijai karštai maudytis, tik pa
merk kojas karštamo vandenyje iŠ- 
tarpinus du šalikštu muštardos, sur 
maišytos pirma šaltąme vandenyje. 
Reikia užsikloti šiitui Manketais ir 
jei galima padėti karšto vandenio 
butelius prie kojų.

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.‘
Telefonas Michigan 0342

Tel. Armitage 2822

Rusijos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

mįiNi ' 
TURKiSH ‘3514-16 Roosevelt Kd.

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILK

Pasinaudoke
Auksine

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba "Eye 

Murin«Co.,Dpc.H.S..9E.Oh>oSt.,Chicago Beauty*’. Dykai pareikalavus

»

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metų laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už...............$2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYM6LIAI Iš GYVUMŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ..... ........................................ 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICEL1AI, Pasakos pamokinančios gyvenime ........ “15

Visos knygos*su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs Įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir Įdėjęs | 
konventą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SA NDARA
327 E. Street, \ Boston 27, Mass.

vįeną exampliorių siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

stipriau pradėjo 
lapkričio, nes šal- 
10-14 laipsnių. 2 

nakties diktokai 
rogių ke-

Kaunas, 3 sausio, 1926 m. 
Vbs užstojus rudeniui, girdėjo
si gandų buk tai ši žiema bu
sianti labai šalta ir gili, kokių 
senai bėra buvę. Toks žmonių 
pranašavimas iki šiol beveik 
nesipildo, nes sulig tų pranaša
vimų didelių šalčių kaip ir ne
buvo, tik oras labai nepastovus 
ir neretai įvyksta staigios per
mainos.

Po buvusios lietingos vasa
ros ir Slapaus rudenio Lietuvo
je žiemos stovis iki šiol buvo 
sekantis: nuo vidurio spalių 
mėnesio oras staiga žymiai at
šalo ir vietoj nuolatinio lie
taus ūme dažnai sniguliuoti, o 
naktimis pašalti. Gi iš 18 prieš 
19 spalių iš nakties ant me
džių dar tebežaliuojant lapams, 
dikčiai prisnigo, bet po trijų 
dienų oras sušilo ir sutirpdė iš
kritusį sniegų.

Nuo pradžios lapkričio vėl 
pradėjo šalti, iškrito truputį 

* sniego, bet šaltis tebuvo ma
žas. Žymiai 
šalti nuo 26 
tis siekė iki 
gruodžio iš
prisnigo ir pasidarė 
lias, bet gi žiemos kelias dėl di
delio gruodo buvo nekoks.

šalčiui neatleistinai spaud
žiant, ketvirtadienį 3 gruocįžio 
8 valandų vakaro sustojo Ne
munas. Prie vidutinio šalčio 
nuo 15 gruodžio ėmė gausin
gai snigti, iŠ syk be vėjo, o į 
trečių dienų kilus smarkiam vė
jui ir krintant sniegui per ket- 

i vertų dienų siautė dideles pu- 
gos, užpustė geležinkelius, kad 
net vėluodavo traukiniai, o ant 
siaurųjų geležinkelių nekartų 
buvo visai sustojęs traukinių 
judėjimas. . »• t

Prieš pačias Kakkhią- 22, 28 
ir 24 gruodžio būvi) lengvas 
poleidis, gi per Kalėdų šventes 

įjau kiek šalo ir pučiant stip
riam vėjui protarpiais snigo. 
Gruodžio 28 d. iš paties ryto 
oras atidrėgo, o 30 gruodžio iš
tisa dienų lijo nešaltas lietus, 
o jau 
lietus, 
metu.

Nuo 
sniegas, kurio visur buvo gana 
daug, bematant sutirpo, lig 
kad jo nebūtų ir buvę ir vietoj 
sniego paplūdo klanai vandens. 
31 gruodžio visos pelkės, slė
niai ir mažiausi upeliai vilto 
dideliausiais vandenynais. Ne
mune vanduo 31 giuodžio iš 
paties ryto ėmė smarkiai kilti 
ir 2 vai. po pietų ties geležiniu 
tiltu jau buvo pastebimas ledo 
judėjimas. Vandeniui kaskart 
vis daugėjant 8 vai. vakaro Ne
munas staiga smarkia? sujudo 
ir sulaužęs jį slėgusį ištisų mė
nesį storoka ledų, su įnirtimu 
nešė Baltijos jūron. 1 sausio 
Naujų Metų dienoje ir gi visų 
dienų lijo. '

Su Naujais Metais gamta pa
darė didelį perversmų, žemę 
paliuosavo nuo sniego, upes nuo 
slėgusio jas ledo. Įvykusia su 
Naujais Metais gamtos perver
smas Lietuvai pridarė nemažų 
nuostolių, nes sulig esamomis 
žiniomis provincijoj potvinis iš
ardė nemažai geležinkelių ir 
plentų tiltų ir pilimų, esu užlie
tų vandeniu kaimų ir miestelių.

'lokio didelio pętvinio svar
biausia yra'šios dvi priežastys: 
pirma priežastis staigus sniego 
paleidimas, antra dar iš vasa
ros visi upeliai ir balos užšalo 
pilnos vandens. Nemuno užtvi
nimas ne iš didžiausių, nes iš 
krantų teišsiliejo ir • apsėmė 
šiaurųjį geležinkelį, tik ti 
Daukanto gatve.

—Lietuvos darbininkas.

naktį 
kaip

tokio

lijo toks 
telija tik

smarkaus

smarkus
vasaros

lietaus

vvennersten's
\tBohemian Tį'pe 

MALT anųJHOPS Combined

Jums Reikia Pieno 
Virtuvėje Kasdien

Taigi kodėl nevartoti Borden’s Evaporated Pienų. 
Jis yra riebiausias iš tyro ūkio pieno iš kurio dau
guma vandens ištraukta ir Smetona palikta. Jis 
visada yra šviežias ir visada tyras.

šalip to jisai yra patogiausias ir ekonomingiausiąs 
iš visų formų kepimo ir virimo tikslams, ir skoniu 
yra lygus .geriausiam grynam pienui. Visada galit 
laikyt jo tolesniam reikalui savo ledinėj šėpoj. Jis 
niekad nesigadina.

Bandyk bile valgių receptų kurs jums patinka su 
juo. Borden’s Evaporated Pienas atsako visiems 
tikslams kur receptas reikalauja pieno.

Nors jūsų groserninkas moka brangiau už Bprdeit’s 
jis parduoda jį jums ta pačia kaina kaip kitus, nes 
jis žino kų reiškia užganėdintas pirkėjas.

i

ATMINKIT

Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
nojit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos..

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milwaukee Avė.

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

DYKAI

100,000 moterų nuolatos pri- 
g'.unHa muniH naujus receptus 
■u Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeiftii jyi» norit iinoti kaip pa
sidaryt tuos {vairius receptus 
bu Borden’s, Upildykit kuponų 
pažymėdamos kokių recepto 
jums reikia, ir prisiųskit mums.

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O. 

Atidarė ofisą kartu su 

Dr. B. Yuškevičius, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Mihvaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 12 

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

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

t

AdrcHU

Pudingai 
So»ai 

Sriubom

Duona 
Saldainiai 
^uvix

Vardas .. ...

KUPONAS
Mena 
Košelės

Borden’s daromas 
dv'cjų dydžių 
auRŠlaa (10 uncijų) 
ir mažas (6 un
cijų).

Lithuanian 
No. 6

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILD1NG, NEW YORK

Matai Kas Dedasi?

CAT NO, HM

Vardas

Adresas

Miestus State
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

UNSWEETENEO

VAPORATED

_ U*IW<<T«NtO _

EVAPORATED
MILK

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ -

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

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 plakančius 

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

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?

Dr. Jan J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškaliu* prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems

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

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

Taupyk kuponus iškirpdainaa 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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F. AD. RICHTER A CO 
Berry & South Sth St*.

Brooklyn, N. Y,

WESTP IA-

TEN IR ATGAL TIKFETAS
NUŽEMINTA KAINA

KELIANCE.RESOLUT
BALLIN.ALBERT

s203 Y(IR
KI) IKI KAU

P us U evenue taksai

Savaitiniai

KORESPONDENCIJOS
Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti
J usų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
avaika vendo iiiiura ar nau- 
jaustos inidos aprždalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus .pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo j«f. Nutilęs 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 7Sc 
tiesiog iš laboratorijos.

Ant musų trijų Sriubų laivų

ir populiariški vieno kahin
laivai,

NO IR ATGAL

išplaukimai
DpI permito ir kitu informa
cijų kreipkitės prio vietinių
atrentu arba prie

United American Lines
(Harriman Line) Jotnt Service with

Hamburg American Line
177 N. Michigan Avenue

Chiearo, IU.

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo
SANTA L MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tiktą vai
stą. Pastebėk 
žodj “M i d y”. 
Parsiduoda vi
jose vaistiny-

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčerial ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St, Chicago
Phone Cann! 2591

Tel. Ijifayctte 4223

Phitnbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauja kuogeriausiai.

M..Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI. *

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E remi no

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

įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį jr dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su prL 
siuntimu $1.50.

ir

1739 So. Halsted St. 
Chiaups DL

East Chicago, Ind.
Uiidotuvės ir kunigas

Sausio 1 I d. įvyko laidotu
vės Salomijos Kaminskienės. 
Dalyvavo daug atjaučiančių 
žmonių, netik lietuvių, l>et ir 
lenkų, nes velionė 
visais sugyveno.

Kadangi moterys 
ir palaiko bažnyčias, 
lionę pirmiausia tai>o nulydėta 
į Indiana llarbor lietuvių baž
nyčią. Ten klebonauja nesenai 
iš Lietuvos atvažiavęs kunigė
lis, tad ir elgiasi kaip Lietuvoj: 
kuo daugiau kolioja žmones, 
tuo geresnis kunigas. (iiU dar 
niekas nėra girdėjęs, kad kuni
gas bartųsi ,už tai, kad giminės 
ir draugai perka gėles. Girdi, 
kam esą reikalinga pirkti vai
nikus ir gėles, jie velionės ne- 
;capvainikuos, jai esą reikia 
ik maldų ir mišių šventų, o 
le gėlių. Bet kunigas nepabai- 
ė sakyti, nes nepasakė, kad 

/erčiau tuos pinigus atiduoti 
jam, tai ir dūšiai butų geriau. 
Mat kaip grinorius, tai labai 
‘•odus ant pinigų.

laipjau kunigas iškoliojo ir 
eliončs gimines, kam jie neiną 
lažnvčion ir nenorį melstis. 

Esą Kristus pasakęs, kad avys 
po dešinės, o ožiai po kairės ir 
kas eina išpažinties ir “kūną

gražiai su

daugiausia
Ind ir.ve-

o kas ne ~ tas mir- 
avių vilna geresne, 
bet kasHnk amžino 
tai nors kunigas 

kasdie, bet 
jis neffiirs. 
kada ateis 
Ii e, kurie

neuživoja.
to kunigas, pasakodamas

tinžiuai
siųs. Tiesa, 
negu ožių, 
gyvenimo,
valgo “kūną mano” 
vistiek netikiu, kad 
lis mirs tiek pat, 
laikas, kaip ir visi 
panašių

Be
apie reikalingumą rūpintis vien 
savo dūšia, apie savo gi dūšią 
nieko nesirūpina, vien apie kū
ną. ištai kad ir velionės vyras 
jau septyni mėnesiai kaip yra 
be darbo ir negali jo gauti; be 
to ir penki maži vaikai liko, bet 
kunigas tuoj paklausė: ar nori 
mišias šventas su pamokslu?— 
įei su pamokslu, tai tiek ir tiek 
brangiau; ant kapinių nevaži
nėsiu, tai tau bus pigiai. Reiš
kia, kunigas nė keikti žmones 
už dyką nenori: ir už tą jam 
užmokėk.

Dar viena pastaba. Ant kapi
nių, palaidojus velionę ir su
stačius gėles ir vainikus, viena 
‘ietuve moteris priėjo ir ap- 
h.tskė gėles; pasidarė keletą 
buketėlių ir jais apdabinusi sa
vo vaikus išvažiavo namo.

—Svečias.

Boston, Mass.
Rusų simfonijos choro 

koncertas

Sausio 17 d., Symphony Hali, 
kur telpa 5 tūkstančiai žmonių, 
įvyko viršminėto choro kori-

cirtas, kuris nusisekė puikiai, 
nes pasilaikė gražus oras, tad 
publikos prisirinko artipilnė 
svetainė, ('.boras savo* užduotį 
atliko puikiai; padainavo 21 
dainą, visas rusiškai, iš kurių 
dvi publika įšaukė atkartoti. 
Publika buvo maišyta: rusų, žy- 

ir 
pu- 
ka-

dų, ukrainiečių, lietuvių 
amerikiečių. Publika buvo 
sėtinai entuziastiška, plojo 
tūles po kiekvienai dainai.

('.boras susideda iš 20 daini
ninkų — 10 vyrų ir 10 moterų, 
kurių visi puikiai pasirėdę (rau
donai), kas, žinoma, priduoda 
gerą įspūdį.

Kodėl lietuviai negali tokį 
chorą turėti? Ak, pas lietuvius 
pilna visokių chorų ir chorelių 
po visą Ameriką pridrabstyta. 
Ar negalima butų iš jų visų 
padaryti vieną, o gerą chorą? 
Jus, chorų vedėjai, pagalvokit 
apie tai. —J. P. Raulinaitis.

East St. Louis, III.
Sausio 18 d. apsivedė links

mus ir jauni Vncenlas Kopustu- 
kas su Antanina Juoząičiute. 
Vestuvės buvo iškilmingos ir 
linksimos; dalyvavo daug sve
čių visokių tanių. Visi gražiai 
pasilinksmino ir palinkėjo jau
navedžiams laimingos ateities 

j naują gyvenimą žengiant. Jau
nieji po to tuoj išvažiavo me
daus mėnesį praleisti.

—Ten Buvęs.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wa*hington St. Koom 1319 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 Iki 9
Telephone Kooseyelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgepo’rto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. —■ Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiam*.

i. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

/

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Koom 530
< Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted S't, Chicago 

Tel. Yards 4681

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

- - - -------

A. E. STASULANI
ADVOKATAS ' 

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

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

3

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUSERKA

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 iuboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo lt 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. po piet.
Telefonas Midway 2880

LIETUVIAI DAKTARAI

A. L. THOMAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuos*, 
Abstraktai, morgičiai.

Graži suknia, paskiau- 
Galima ją pasiūdinti iš

E-RU-NA
Mrl. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

Manchoster. Conn., Įsitikinusi, kad išgelbe- 
jo joa sveikatą, rašo:

“Ai turėjau skilvio katarg, tarnu Ir ke
penų. Aš via turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-ru-na ir Man-a-Jin ir šiandien jau 
actu Dievui, turiu ger$ skilvi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas isitikitiimas i 
Pe-rtt-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Ai 
kasdien paariu savo draugams vartoti 
Pc-ru-na ir. daugeliui jos pagelbėjo”.

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

No. 2594 
sios mados, 
dvejopo švelnaus šilko arba vienos 
rųšies surfkesnio šilko.

Sukirptos midVos 16 metų ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mietai 
3% yardo 40 colių materijos, 5 y ar
dų stugelių apsiuvinėjimui ir % 
yardo rankovėms ir apikakliui pada
binti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Lai Skus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

* pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Blvd. 3188 
Woifkiewicz- 
BAMS

AKUfiERKA 
Pasekmingai pa- 
nrnauja moto- 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

31B Seith 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMUS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8t30 vak.
Nedalioj 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augščiau

^DR. HERZMAN***

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No................
Miero* ---------------- -----  per krutiną

~ A

(Vardas ir pavarde)

{Minsią* ir vai* t.)

A. A. OLI5
i ADVOKATAS 

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

< 7—9 v. v. apart Panedčlio ir 
Pčtnyčlos.

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

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

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

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

1 Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Dreael 0950 

Boulevard 4188
3235 S. Halsted St

V»l.: O---- 1O ifi ryto ir 8 ąy.

Telefonai* i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas viaurmiestyj; 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel. t Hyde Pąrk 3895

Parduodamos visur*

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue
i 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.

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

Tvirtas įsitikinimas i

Tabletei arba skystimas

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing' kuponus, sekamomis taisyklfimis:

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland A Ve., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

OfUo Telephones — Boulevard 7065 
Rezidencijos TeJ. — Lafayette 5793
Dr. A. J. JavoiŠ B.Sc, M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 12 ryto, 7 — 9 vakare. 
Nedalioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniam 

ir Ketvirtadieniai* tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman T198 
Namų telefonas Pullman 0349 

. ....................................... ■

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Kės. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, na®
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomi* no*

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stų Chicag* 
arti 31 st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniai* 10—12 diea.

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampai 47-to* 
ant 2 lubų

■ J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bln* 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa 6868

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES
The Peoples Fureiture Co.

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Data*. Sausis 27, 1926

(Adresas)

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.
xixxxėlxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Garsinkities Naujienose!!

UNITED PROF 
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rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Dr. Lawrence P. Slakis
3 DENTISTAS
; 4454 So. Western Avė.
* Valandos:

H

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

, Ries. 6600 S. Artesian Avė.
Phono Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Phone Canal 1713-0241
Res. Midway 5512 ____

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Kampa* Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
PanedSly ir ketverge nuo 8 iki 8 V. 

---- -  ————————

M

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akly, Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ofisas: 1053 Miivvaukee Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0604. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 8 vak. 

Nedalioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2960 Logan Blvd. 

Tel. Beimont 6217.
N J

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.
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Naujienos eina kasdien, iiskirbmt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Kalstai SL, Cbicago, 
Lih — Telefonas: Roosevalt 86M.

Utalmokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ....................................
Pusei metų ........ ................... .
Trims minėdama________
Dviem miaasiams .... ,
Vienam minėsiu! ___ ___

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ——--- - --------
Savaitei _________   18c
Mineniui ........._.........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama ..........-............ ••............ $7.00
Pusei metų ...... -................. ...... 8.50
Trims mėnesiams ..................   1.75
Dviem mėnesiam .....—______  1.25
Vienam mėnesiui —---- ..-------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama .... ~.......-...................   $8.00
Pusei metų .........  «. 4.00
Trims mėnesiams ...........~....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2J0 
1.58 

_ .75

no nuo ko priguliančiai. Nebuvo Lietuvai gerai su 
Lenkais; politišką Lietuvos neprigulmystę skaito
me už trečią svajonę ir prieš aną išreikštą neva Lie
tuviškos Sočiai Demokratiškos partijos išleidžiamo
se knygelėse atvirai protestuojame. ‘Sargiečiai’, o su 
jais visa konsevatiška lig kaulų smagenų Lietuva, 
pripažįsta ciesorių už tikrą savo valdoną; nuo Rusi
jos nerupinas skirtis ...”
Taigi matote, kad dąr tada, kai “konservatiška lig 

kaulų smagėnų Lietuva”, vadovaujama kunigų, garsiai 
šaukė, jogei Rusijos caras esąs tikras Lietuvos valdo
nas, — Lietuvos socialdemokratai jau tuomet leido kny
geles, skleisdami Lietuvos nepriklausomybės idėją.

TARPTAUTINIO TEISMO ŠALININKAI LAIMI

PROTESTUOJA PRIEŠ MELĄ IR MELUOJA

' LIETUVOS SOCIALISTAI IR TAUTOS LAISVĖ

ATžAGAREIVIŲ “PATRIOTIZMAS”

Pirmadienyje Jungtinių Valstijų senatas nutarė su
siaurinti debatus apie tarptautinį tribunolą. Už įnešimą 
balsavo 68 senatoriai, kurie stoja už tai, kad Amerika 
prisidėtų prie tarptautinio tribunolo; o prieš jį buvo pa
duota 26 balsai. Tarp šių 26 senatorių yra ir tokių, kurie...... . , ..
pritaria tarptautiniam tribunolui, bet nenori, kad butų Į^iaudaĮ ir priespaudai! 
“užimta burna” skirtingos nuomonės šalininkams.

Taigi jau šitas balsavimas aiškiai rodo, kad tarp
tautinio tribunolo rėmėjai lengvai laimės pergalę senate. 
Spėjama, kad galutinam balsavime daugumos pusėje bus 
ne mažiaus, kaip 70 balsų, t. y. bent 6 balsai virš reikia
mų dviejų trečdalių.

Energingai kovodami už.Lietuvos teises, socialde
mokratai tečiaus kovojo ir šiandi^ tebekovoja kartu ir už 
tautinių mažumų teises Lietuvoje. Tame reiškiasi jų in
ternacionalizmas, kurio taip neapkenčia visi siaurapro
čiai ir fanatikai.

Šitiems siaurapročiams priklauso p. Sirvydas kartu 
klerikalais, su kuriais jisai veda polemikų. Kol Lietuva 
buvo pavergta, tai klerikalai smerkė Lietuvos pasiliuosa- 
vimo idėjų. Bet kai ji nusikratė svetimo jungo, tai jie da
bar tokioje pat priespaudoje, kokią pirmiaus kentė lietu
vių tauta, nori laikyti kitų tautybių žmones, gyvenančius 
Lietuvoje. z >

Šitokiam “patriotizmui” socialistai, žinoma, neprita
rė ir nepritars, nežiūrint kaip juos dėl to šmeižtų Sirvy
dai ir Dagiliai. Nes socialistai yra priešingi visokiai

dalykas, daugelis ūųtiki į bur
tus, yra pilni prietarų, ant vi
suomeninių ir politikos dalykų 
spiauja, arba veda savo tautoj 
neva politiką, kuri yra tik ki
virčai, barniai ir piovynes; 
mokslą kadir gerbia, bet nors 
paviršutiniai nesistengia apsi- 
pažinti. šitokie tėvai netraukia 
vaikų; jie yra sunkenybe jau
nuoliams. Namai darosi nuo
bodžiausia vieta; tėvai mažiau
siai draugiški ir mažiausiai ga
linti patarti ir pamokinti žmo
nės. Na ir šalinasi vaikas ir 
tėvų ir namų. Jeigu da moti
na arba tėvas ima drausti ir 
valdyti, tuomet namai da labiau 
nepakenčiami— tik ir norisi 
kaip galint mažiau juose būti. 
Tūli vaikai ir visai pabėga nuo 
tėvų.

PRAMERKĖ AKIS.

Amerikos pri^dėjinlas prie tarptautinio tribunolo išaiškinti, 
sustiprins ne tiktai šitą įstaigą, bet ir Tautų Sąjungą, | r; ’ 
kuri yra jį įsteigusi. /

Tame nieko blogo negali būt. Mums nesuprantama, 
kodėl kai kurie senatoriai taip karštai priešinasi ir Tau
tų Sąjungai ir tarptautiniam tribunolui. Jie vis kalba, 
kad Jungtinėms Valstijoms esąs pavojus įsivelti į viduji-j 
nius Europos kivirčus. Sakysime, kad taip. Bet ar Ame
rika sugebėjo laikytis nuo tų kivirčų nuošaliai? Dar ne
buvo jokios Tautų Sąjungos, kai Europoje kilo didysis 
karas, o Amerika vis tik į tą karą buvo įvelta! Geriaus 
tat yra remti tokias įstaigas, kurios stengiasi apsaugoti 
pasaulio taiką, negu žiūrėti iš šalies ir laukti, kol prasi
dės nauja skerdynė, į kurią Jungtinės Valstijos gali būt

Pruseika “Laisvėje“ mėgina 
, “kas įvyko tarpe ru

sų komunistų“, kad jie susipe
šė. Pasak jo, jvyko mažmožis: 
Zinovjevas užsimanė pamėgz- 
džiot Trockį, kuris metai laiko 
atgal drįso eiti prieš parti
jos centro komiteto daugumą.

į dytas, taip dabar partija suval
džiusi ir Znnovjevą. žodžiu, 
viskas esą kuogeriausioje tvar
koje.

Parašęs . pusę sieksnio, kad 
Įrodžius, kaip Kenijos komunis
tų partijoje visuomet triumfuo
ja “kolektyve, bendra valia viso 
Centro komiteto”, nežiūrint at
skirų vadų pasipriešinimų^ Pru
seika toliaus leidžiasi į gilesnę 
filosofiją. Girdi:

“Kaip kam gali pasirodyti, 
kad tai tik asmeniškumai. 
Taip paprastai išaiškina da- 
lykus visi buržuaziniai .plepe- 
riai ir ‘socialistai’ kvaksėto- 
jai. Patsai pagrindas ginčo 
su ‘nauja opozicija’ yra labai 
gilus. Pamatiniai klausimai, 
kuriuos kelia sovietinė da
bartis, yra šie: tarptautinė 
revoliucija užtruko; kapitaliz
mas dalinai atsigavo, o jisai 
dar karaliauja penkiuose, šeš
tadaliuose svieto. Sovietų 
Sąjunga — lyg ir sala. Pro
letariatas vadovauja (? “N.” 
Red.), bet jis mažumoje. 
Koks turi būt nusistatymas 

.link milioninių masių valstie
čių? Tie valstiečiai vėlei nė
ra iš vieno molio nudrėbti. 
Socialistinę (?) kūrybą rei
kia vykinti ekonominiai -atsi
likusioje šalyje. Ir dar: ar 
partijos vadovybės laivas, ku
rį skalauja smulkiosios bur
žuazijos gaivalas, išsilaikys?

“Va pamatiniai milžiniškos 
svarbos klausimai ne tik So
vietų žemei, bet ir viso pasau
lio darbo žmonėms.
kilo dėl tų pamatinių 
my.” • \
“Laisvės“ rašytojas 

kad tik jis ir jo vienminčiai su
prantą šituos dalykus. Bet tai 
yra melas. Socialistai tuos 
“milžiniškos svarbos klausi
mus“ kėlė aikštėn dar tuomet, 
kai bolševikiški galvočiai apie 
juos nenorėjo nė girdėti. Pa
vartykite rimtesnių socialistinių 
laikraščių puslapius už paskuti
nius aštuonerius metus ir pa
žiūrėkite, kas tenai kalbama 
apie sovietų Rusijos problemas. 
Ar tenai nėta nuolatos ir nuo
latos nurodinėjama į ekonominį 

Mes Vada neužsiimame klausimu, kaip Lietuvai Rusijos atsilikimą, ir į tai, kad 
butų geriau po Lenkų ar Maskolių valdžia, ar ne vie- Rusijos proletariatas ncskaitlin-

Brooklyno tautininkų laikraštis, besiginčydamas su 
naujai atvykusiu iš Lietuvos klerikalų agentu, teisina ir 
kartu smerkia socialistus. Pastarasis savo kalboje buvo 
pareiškęs, kad viename Lietuvos bažnytkiemyje jį “so
cialistai apsupę su peiliais ir akmenais”. “Vienybė” delei 
to pastebi:

“Mes socialistams nepritariame už jų nuo Lietu
vos atšalimą ir labiaus palinkimą prie tarptautinės 
davatkystės; vienok, kad jie Lietuvoje jau taip vaikš- 

, čiotų su peiliais ir akmenais prieš kunigus, niekur dar 
šito nebuvo girdėtis. ‘Vienybės’ redaktorius, važinė
jęs Lietuvoje, turėjo progos asmeniškai matyti žmo
nių visokių partijų, tų tarpe ir socialistų, bet tokių 
kraugerių niekur neužtiko, nė niekas apie tokius at
sitikimus Lietuvoje nekalba”.

Suprantama, kad to klerikalų pasakoriaus prasima
nymas apie socialistų “peilius ir akmenis” yra melagin
gas. Bet butų gerai, kad tautininkų laikraštis, protestuo
damas prieš melą, stengtųsi ir pats nenusidėti tiesai. Iš 
kur jisai ištraukė tokią nesąmonę, kad Lietuvos socia
listai esą “atšalę xnuo Lietuvos” ir palinkę j kokią ten 
“tarptautinę davatkystę?”

Socialdemokratai buvo pirmutinė partija Lietuvoje, 
kuri iškėlė nepriklausomybės obalsį didžiojo karo metu 
— kuomet klerikalai piršo Lietuvai vokiečių globą, o ki
tos partijos nedrįso svajoti daugiaus, kaip apie autono
miją. Socialdemokratai paskui laisvanoriais stojo į par
tizanų burius ir su ginklais rankose gynė Lietuvą nuo 
bermontninkų ir Želigovskio legionų. Socialdemokratai 
pirmutiniai aiškiai pastatė Seime klausimą apie Klaipė
dos krašto sujungimą su Lietuva, ir jų pasiūlytoji Seime 
rezoliucija padėjo pagrindą tam sujungimui.

Ko gi tat nori iš jų p. Sirvydo laikraštis?

Ginčas 
klaust-

giriasi,

“V.” redaktorius, matyt, labai blogai seka Lietuvos 
spaudą. Jeigu jisai ją sektų kaip reikiant, tai jisai žino
tų, kad Lietuvos socialdemokratai per visą savo gyvavi
mą energingiau, negu kuri kita srovė, stodavo už tauti
nes Lietuvos teises. Štai, pav. “L. Žinios” nesenai pada
vė ištrauką iš straipsnio, tilpusio 1900 metąis klerikali
niame “Tėvynės Sarge”, šitokio turinio:

H

gas, kad milžinišką Rusijos gy
ventojų daugumą sudaro smul
kių savininkų, ūkininkų, klasė? 
Ar tenai nėra nuolatos aiškina
ma, kad skurde paskendusi, tik- 
ką iš viduramžių tamsumos iš
lindusi Rusija negali vadovauti 
aukštai issivysčipsiam kapitalis
tiniam pasauliui? Ar tenai nė
ra nuolatos pašiepiama Zinovje- 
vo ir kitų bolševikiškų pleperių 
pranašavimai, kad visam pasau
lyje ryt-podyt į vyksiąs pervar
tas?

Socialistai kalbėjo apie tai 
visą laiką. O komunistų vadai 
ne' tik nesvarstė tų klausimų, 
bet apsiputodami keikdavo kiek
vieną, kuris tik jiems tuos klau
simus primindavo! Jie, užsi
merkę, kaip gaidys, kuris gič- 
da “Ku-ku-rieku“, tik rėkė ir 
rėkė: “Revoliucija! R-revoliuci- 
ja! R-r-revoliucija!”

Net tuomet, kai Leninas jau 
buvo priverstas staigiai pasukti 
sovietų vežimo “dyselį“ i preky
bos laisves pusę, t. y. į buržua
zinę tvarką, visi bolševikiški gai 
džiai ir gaidukai, neišskiriant p. 
Pruseikos, dar vis tebekukurie- 
kavo, kad tai esąs tik “atsikvepi 
mas“, po kurio seksiąs dar 
smarkesnis, negu ligi tol, pasau
lio žengimas į — r-r-r-revoliu- 
ciją.

Ir šiandie tos nereges parti
jos barškalas drįsta pasakoti, 
kad tik jisai žinąs visą sovietų 
valdžios bėdų “gilumą“!

“Pagyrų puodas netaukuo
tas”, kaip sakė žmonių patarlė.. 
Tą, ką šiandie dar tik pradeda 
komunistai suprasti, jau senai 
aiškiai mato ir supranta neit 
buržuazijos politikai ir publicis
tai. Jau keletas metų, kaip vi
sa buržuazinė spauda juokus 
krečia iš bolševikiškų deklama
cijų apie “pasaulio revoliuciją“, 
o buržuazinės valdžios, nepaisy
damos Zinovjevo plepalų, daro 
su sovietais diplomatines, biz- 
niškas ir kitokias sutartis. Bur
žuazijai senai aišku, kad Rusi
jos komunistų valdžia yra savo
sios smulkios buržuazijos ne
laisvėje ir kad ji gali išsigelbėti 
nuo pražūties tiktai vis labiaus 
ir labiaus nusilenkdama tai bur
žuazijai.

Todėl ir į tuos ginčus, kurie 
kyla Rusijos komunistų parti
joje, užsienio buržuazija žiuri 
blaivomis akimis. Ji aiškina 
juos ne tup, kad vienas “raudo
nų didvyrių bunčius“ susirėmė 
su kitu panašiu “bunčium“, bet 
tuo, kad praktiška, t. y. smul
kiajai buržuazijai tarnaujanti 
bolševikų srovė kovoja su ne
praktiška, utopiška srove; ir 
pimoji toliaus vis labiaus įsi
gali.

Tuo gi tarpu Pruseika da tik
tai dabar atmerkė savo akis. Per 
aštuonerius su viršum metus ji
sai buvo aklas, kaip tik-ką už
gimęs kačiukas.

[Pacific and Atlantic Photo)

Sonja Jovanovvitsch tapo išrinkta Bęrlino madų karalaite ir 
apkarunavota. .

Jaunimas ir tėvai
Pastaraisiais laikais jauni

mas stebina mus savo palaidu
mu ir prasikaltimais. Padori 
mergaitė ir tvarkus berniukas 
tapo retenybe. Žinoma,* moti
nai jos duktė visuomet išrodo 
padori, ir tėvui sūnūs — tai 
busimas genijus. Vienok jei m<r 
tina ir tėvas matytų, kaip el
giasi jų vaikai už jų akių, jie 
nusigąstų ir nusimintų.

N? tik tamsusis jaunimas ei
na iš tvarkos, o ir apšviestasis. 
Religija ir doros pamokslai ne
gelbsti. l)a tik nesenai buvo 
teisiama mergaitė (Kalifornijoj 
už motinos nužudymą; da tik 
nesenai NortliAvestcrn l'niver- 
siteto studentas persišovė ir 
nusiskandino .ežere, palikdama* 
užrašus apie savo ištvirkavi- 
mąt girtuokliavimą ir 1.1. Da 
nesenai du jauni vyrukai tapo 
nuteisti visam amžiui į -kalėji
mą už jauno berniuko žvėriš
ką nužudymą. laikraščiai 
tankiai paskelbia suseką jau
nuolių gužynes, kur jie sueina 
šokti, girtuokliauti ir paleistu
vauti. šitokis elgęsis- nėra re
tenybe ir pas. kolegijų ir a tirš
tesnių jų mokyklų (high school) 
mokinius. Nesenai Chicagoj 
buvo teisiamos dvi jaunos lie
tuvaitės ir jų broliukas už mo
teriškės pasmaugimą. Faktų ne- 
išskaitliuosi—jų begales. Mer
gaites pasikerpa kasas, apsida- 
žo veidus, mėgsta vyriškai rė
dytis, po šokius bėgioti, auto
mobiliais važinėtis, dailiai puoš
tis, liuosai elgtis ir kalbėti, dėl 
drąsos išsigerti, su berniukais 
naktimis flirtuoti ir mylėtis. 

'Mergaitės, kuri kokio nors da
lyko sarmatytųs, veik neliko. 
Berniukai perdaug užinteresuo- 
ti mergaitėmis ir leidžia pini
gus su jomis. Jei pinigų neuž
tenka, meluoja tėvams, arba 
ką užmuša. Jie be automobi
lių ir gėrimų, be brangių išei
gų ir pasipuošimo m nori apsi
eiti. Džiazo muzika, begėdiš
ki šokiai, naktinėjimas, nere
tai girtavimas ir ištvirkaviinas 
tapo jaunimo idealu Amerikoj. 
Prie gerovės šitie dalykai ne
veda: demoralizacija ir charak
terio netekimas, atsakomybės 
neturėjimas, pareigų nepaisy
mas, ligų praplitimas, netau- 
pumas veda prie degeneraci
jos. Negalima pavydėti jauni 
mui Ijuosybės, bot pastaroji 
turi rubežius.

Kas gi kailius?
Laikraštininkai, kunigai, pro

fesoriai ir sociologai bando iš
rišti klausimą. Vieni meta kal
tę ant bažnyčios, kad ji nepa
traukia jaunimu ir kad, pati

būdama supuvusi, negali kitus 
doros išmokyti. Kiti sako, kad 
religinis atšalimas veda prie 
nedoros. Treti, kad tai esan
čios buvusio karo pasekmes, 
ketvirti puola mokyklą ir laik
raščius, penkti teatrą, šešti 
automobilius, septinti tėvus, aš
tunti probibiciją ir t.t. Reikia 
pasakyti, kad ne kokis nors 
vienas, o daugelis faktorių su
daro tas apyslovas, kurios stu
mia jaunimą į netvarkų ir iš
gverusi dgėsį. z Yra kaltos 
tapoe ir bažnyčios, ir mokyklos, 
ir teatrai, ir literatūra, ir laik
raščiai ir karas ir tėvai ir kit
kas. Tūli dalykai pataisytini, 
kiti ne. Apsimoka kalbėti tik 
apie pirmuosius. Juos reikia 
analizuot atskirai ir pakartoti
nai. Visų klausimų neišriši 
vienu pabrėžimu. Šį sykį man 
norisi kalbėti tik apie ateivius 
tėvus ir jų vaikus, ypač lietu
vius.

Buvo lakai, kada lietuviai tė
vai mažai rūpinosi savo vai
kais. Mat Lietuvoj jie palik
davo vaikams ūki arba j kitą 
ūkį išleisdavo. Tūli leisdavo 
vaikus į Ameriką ir manė, kad 
čia tai jau tokia laimė. Šitas 
jautimas pasiliko pas tėvus ir 
Amerikoj. Kiek nors paaugė
jusį vaiką varydavo į dirbtu
vę. Vienok ilgiau pagyvenę 
Amerikoj, jie arčiau susipažin
davo su šios šalies gyvenimu 
ir reikalavimaįs. Jie pamatė, 
kad mokslo čia reikia kiekvie
nam. Ir dabar pradinės mo
kyklos mokslą baigia jau ne
toli visi lietuvių vaikai, aug.š- 
tesnes mokyklas lanko didžio
ji dalis, į universitetus įstoja 
nemažas skaitlius. Tai yra la
bai džiuginantis fakte,?.

Kada vaikai mokipasi, jie 
reikalauja didesnio švarumo ir 
geresnės tvarkos namie; jie 
nori matyti i tėvus esant man
dagiais, išmintingais, tvarkiais, 
blaivais, progresyviais daran
čiais pastangų (susipažinti su 
šios šalies kalba, papročiais, 
btikn, užinteresuot juos mokslu, 
politika ir visuomeniniais rei
kalais. Bet didžiuma tėvų pa
silieka tokiais, kokiais jie bu
vo atvykę į šią šalį. Apsilei
dimas, nešvarumas, netvarka 
ir nemandagumas namie. Nere
tai virimas svaigalų ir girtuok
liavimas su kūmomis ir kavalie
riais. Rėdosi ir elgiasi dau
gelis kaip ir ant ūkių; anglų 
kalbos daugelis nepramoksla 
per 2d melų. Iš (‘tikėtos ir ša
lies papročių juokus krečia; 
teatro ir literatūros, nemėgsta, 
sportas išrodo jiems durnių

Neimki ilgai, kol vaikai iš- 
gudrėja. Žinodami, kad tėvai 
nū kalbos nemoka, nė mokyk
lų tvarkos ir mokslo valandų 
nežino, nė miestuose gyvenan
čių motinų gudrumo neturi, 
ne priimtos pas inteligentiškus 
tėvus Jvarkos link vaikų ne
pažįsta, ima meluoti ir apgau
dinėti tėvus. Sakosi mokykloj 
užtrukę, sakosi į knygyną ėję, 
sakosi mokslo reikalais pas 
diaugą ar draugę eisią ir pra
leisiu keletą valandų bei visą 
naktį, sakosi reikalingi esą pi
nigų ir t.t. Kartais šituose 
sakymuose yra liesos, bet apie 
tai gali patirti tik budrus ir 
inteligentiški tėvai. Išeigos 
ui kokiomis tai draugėmis ir 
Iraugais, kurių levai nepažįs
ta, kurių namuose jie nėra 
buvę, kurių ir tėvų jie nėra 
matę, tankiai reiškia išeigas ] 
išgverimą. Tėvai tingi ir ne
nori išeiti su vaikais, o paskui 
jau vaikai bijo, kad tik tėvai 
nesektų jifos. •

Ateiviai turi mekintis šios 
šalies kalbos, papročių, (‘tikė
to, turi įrengti švarius gyve
nimui namus, turi pamėgti li
teratūrą. muziką, apšvietą, spor 
tą, teatrą, turi mesti girtuok
liavę, biauriai kalbėję ir kazi- 
ravę; tėvai privalo bu ii sa
vo vaikams artimiausi drau
gai.' —Tėvas.

GDLBRANSEN.
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.

ANT JUSĮI LOTO ' ’ 
Pastatysime 5 kambarių murinj 

bungalow už 
$4950

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

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

Viską padarysime naujausios 
mados •

Polley Construction 
Company , 

4421 Irving Park Blvd. 
Tol. Palisade 2977

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų ntsverimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

5822 So. Racine Avė. , 
Tel. VVcntu'orth 0209 tr 

Englewood 4700 i
. .M*.. - ■ ' ■ >>.1^ ..i Į iHH . ■



KETVERGE
Sausio 28

GRAŽIOS AUGANČIOS KVIETUS

(Tiktai vienas <lel kostumerlo)

MOTERŲ TUB DRESES SI
MOTERŲ APSIAUTALAI2 UŽ Si

ANT APATINIŲ SUTAUPYMASmieros

siutai

MOTERĮ) CHEMISE, KELNAITES IR STEP-INS

PAKLODES

Rankšluoščiai
La iki n Krautuvė

ROMPER’IAI IR CREEPER’IAI

operuoti, specialiai

trimuoti

LOPŠIO BLANKETAIKeptuvų Setai Rankšluoščiai

Kūdikių Dresės
rauk

bliudaiPenki 4 šmotai u

Stalo Patiesalai
užbaisetui

GINGH AM DRESES baltinami

Butelių Kepuraitės Aluminiai
korko pamuša

keptu marškinių

Larkin

Kavos Malykliai
Vieno svaro stiklinis kcnas, su šrubais,

kiekvienas

“Merino 
siutui

27 colių, stalas 
tinamas, dėl vaikų 
jimo, 10 mastų

Mcrcerized lininio 
pločio, 4 mastai už

Larkin Krautuvė 
- Pirmas Augšta

gražių 
ružavi

Del kūdikių lopšiukų, parinktų patternų 
ružavi ir mėlyni

21 gal 
prirengtas su viršumi, kiekvienas

Slip-over stylių. Padaryti iŠ Windsor crepo, muslino ir 
Gražiai trimuotos, leisais apsiuvinėtos. Ružavos ir pcach 
40 iki 48.

Vienas No. 8 Griswold ir vie 
nas No. 3 keptuvui, 4 

2 už

storų ir stiprių siūlų

VYRŲ MARŠKINIAI »R KELNAITĖ 
taipgi storo vatinio materiolo,

Gingham dresės dol merginų, panty styliaus, rankomis trimuo 
tos, parinktų kombinacijų, mieros x ' C 1j
2 iki 6 metų, 2 už "

Mes sutaupysime jums pinigų! Ket
verge bus dolerio diena, galėsite dau
giau sutaupyti negu paprastai. Tik
rai yra puikus pasiūlymas, kožnas 
dalykas vertas perskaitymo, nes yra 
skirtas jūsų naudai.

Bliūdy Setas
Bliudų setas iš geltono materiolo. 

skirtingų didžių, specialiai

Pirmos rųšie 
lu 5 grosai

MOTERŲ ŠILKINIAI DRUŽĖ 
TI UNION SIUTAI

wash cloth, .ružavi

Del vaikų ir mergaičių padaryti iš chambray, taipgi Peggy ma 
teriolo, kombinacijos .spalvų, mieros 1 iki 6 metų, 
specialiai ■

51 colių, stori, baltinami 
gero materiolo

Larkin Krautuve —- Antras Augštas

iki 
ilgumo
2 už

Plauky Kliperiai 
?laukų kliperiai mieros 00. Stiprus 
ir lengvi Combinacijos Siutai 

ir Slips
Del mažų kūdikių 
mieros. nuo 2 iki 6 
metų, 2 už x

Toilet Popieras
Labai geras toileto popieras, 
1000 lapelių j vienų rolę, ff 4 
18 rolių už "

Pelenų Kenai 
iono didumo iŠ storo galvanizuoto geležies,

Duonos
Keptuvai

Gryno alumino duonos 
vai, su viršais, 
kiekvienas

Vyrų “Soisette ir Regatta” union 
paprastai $1.50, dabar po

MATERIOLAS
užbaigimo, dailių spalvų, 36 colių

fflhere Money Buys More**
fautls AsMsuMl Avė. at Streel

Kudikiy Bath Robes 
Padaryti iš balto beacon mate
riolo, trimuoti ružavais ir mė
lynais ribinais, visokių stylių, 
paprastai $1.98, 4
dabar — 4* ■

Mcrcerized lininio užbaigimo 
gražių spalvų, su kraš- C? 4 
tukais, 4 už

Longcloth
10 mastų bolt, minkšto 
ginto.
bolt

ŠILKAS
36 colių šilkas ir vata maišytas materiolas su druželėmis 
tinka dėl bliuskų ir dresių, 2 mastai už

Motery Gowns
Ružavomis ir mėlynomis dru
želėmis, dvigubo yoke, atdaru 
frontu ir ilgomis rankovėmis, 
paprastų ir ekstra mierų,, flj* 4 
$1.39 vertės I

Lanffy Ventiliatoriai 
Ųangų ventiliatoriai su medi
niais rėmais, 12 colių ilgumo, 
pailginami iki 37 colių, 4 
specialiai 2 už 4* «

Labai gražios kvietkos, didelės 
mieros ir puodai, vertas $1.50, 
specialiai kiekvienas

Muslinas
Tiktas “Rope”, 36 colių, mink 
štas, baltinamas, M* 4
8 mastai už M* ■

Šilkas
pirkinys 36 colių sport
36 colių radium šilkas,

“The Larkin Speciali — 81x90 
be siūlių, baltinami, kiekvienas

36 colių Muslinas,
10 mastų $1

Storų ir stiprių siūlų, neblun
kantis, tinkantis C* 4
dėl. matrasu “

Shaker Flanel
minkštas, bal 

dėvė- C 4

Rankomis atsiūti iš viršaus 
aptemptais keliais, mieros flj 
38 iki 44 I

Broadcloth
36 colių, dailių spalvų, eęiptiš 
kii vilnų, dėl vyrų i
ir vaikų bliuskų fl* 4
4 mastui už ■

Motery Blumeriai
Ekstra mieros, šilkinėmis dru
želėmis, besitempiančios prie 
cuffs. Spalvų nile, maize, co- 
coa, rose ir mėlynos, 4
mieros 31 ■

Moterų Corselettes
Iš storo materiolo, užaugs to 
mos iš šono, prisegtos dvi po 
ros garterių, mieros ']
32 iki 46 * 1

RANKŠLUOSČIŲ SETAI
Tankiai suausti, gražių spalvų, Turkiško audeklo, 1 didelis 
šhiostis, 1 svečių rankšluostis, 1 
mėlyni arba auksuoti, setui

Pusiau minkšti, lininiai 
lenkti, bąltinami, 
8 už

Skalbimui Boileriai 
Galvanizetl No. 9 skalbimui boi
leriai, su nulenktomis rankeno
mis ir blėkos viršais, spe- (P 4 
cialiai kiekvienas s* I

Vaiku Vestės
kelnaitės, duteh apykaklė, 
alkūnių rankoves iki kelių 

pardavimui 4

Gerai Padarytos Šluotos
IŠ geros lųšies komų, su enameliotais kotais,* nepapras 
tos vertės, specialiai po 2 už

Larkin Krautu*

Motery Princess 
j Slips • i • 

šilkinėmis druželėmis satlhctto 
.bodicc styliaus, rankomis siu
vinėti viršai. Spalvos flesh, or- 
chid, pcach,k žalios, rudos, juo
dos, mieros -36 d? 4
iki 44 po ■

Antras Augštas

Didelis pasirinkimas naujų dresių, sezoninio materiolo, gražiai 
užbaigtos, puikiai trimuotos, sport ir namų dėvėjimui, su druže- 
Ičmis ir iš gingham. Tiesių linijų modeliai, set-in 
rankovės, nove! kišgnės, mieros 40-56

Larkin Krautu*

Bonkų Korkavimui 
Mašinėlės

Tinka bile mieros» bute- <? 4 
liui, kiekviena ▼ ■

BARBENAI NAMINIŲ REIKMENŲ
Valgių Setai

Blue Bird Pattcrnai. Amerikos Porceliniai Valgių Setai, 12 šmo
tų setas, 2 torielkos, 2 vaisių torielkos, 2 puodukai, 2 torielkaitės 
2 sriubai torielkos, 2 duonai ir sviestui 4
torielkaitės, visas setas w I

Pasiūtos iš gražaus čekioto materiolo iš gingham ir chambray 
roman druželėmis, gražiai išmargintos, gerai skalbiasi, gražiau
si modeliai su pleats ir panels, 6 iki 14 C 4
metų mieros ■

Larkin Krautuvė — Antras Augštas

Chemise iš voille ir dimity, viršus leisais trimuotas, bodice sty 
liaus, mieros 38 iki 48. Kelnaitės dvigubos su besitempiančiu vlr 
Šu, mieros 1(9, step-ins iš dimity ir batiste, leisais trimuotos,' be 
sutempiančios vestės, ilgumo 25, pilnai sukirptos, 4
2 už I

Tųbing
Mcrcerized užbaigimo 45 co
lių, be siūlų, neblunkanti dėl 
priegalvių, fl* 4
3 mastai už 4* ■

Rankšluoščiai
Stori, tankiai suausti 
spalvų, mieros 18x36 
ir mėlyni, 
3 už \‘

Ančvalkiai
45x36 Diamond “D”, minkšto 
užbaigimo, baltinamas 4 
muslinas, 6 už ■

kūdikių baltos dresūs ir Gertrude 
styliaus slips, leisais trimuotos, 
mieros 1 iki metų, 2 slips ir 2 

dresės, viso <1

Larkin Krautuve — Pirmas Augštas

Geras 
satln;
visokių spalvų, dėl mote
rų lingcries, mastui

Krautuve — Pirmas Augštas
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Musų Trečias
Sausio Mėnesio Pratuštinimo Išpardavimas

MILLER & BABITZ 
3901 Archer Avenue Kampas Rockwell St. 
Vyrų vilnoniai waterproof overkautai $15 
Vyry vilnonės storos pančiakos..........55c
Vyru pusiau vilnoniai Union Siutai, 

geros rųšies............. A .
Vyru puikios vilnonės dress kepurės 
Vyru geri visi skuriniai čeverykai .. 
Vaiku geri čeverykai, juodi ........ 
Vaiku geri čeverykai, rudi..............

Tie visi čeverykai yra tikrai skuriniai, jei kos- 
tumeris nebus užganėdintas, tai mes grąžinsime 
pinigus.

Mes pranešame savo draugams ir kostume- 
riams, kad ką tik gavome labai gerus sampelinius 
siutus ir viršutinius pavasarinius kautus. Visas mu
sų tavoras ir darbas garantuotas ir yra toks kaip 
mes garsiname.

Nepamirškite musų vietos.
VIENODOS KAINOS DEL VISŲ

MILLER & BABITZ
3901 Archer Avenue Kampas Rockwell St.

$3.15
$1.45
$4.85
$3.35
$3.45

Kas tai yra------

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
• *

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

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų ko\ų su žmogčdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

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

• •

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
' KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
21567—Mortai Vainienei

CHICAGOS 
ŽINIOS

, 1 '

Surado didelę munšaino 
dirbtuvę

Prohibicijos agentai jau nuo 
senai turėjo didelio rupesnio 
su alkoholiu. Jie stengėsi užda
ryti kiekvieną'' kelią atgabeni
mui alkoholio j miestą, bet vi
suomet pasirodydavo, kad alko
holio niekad netrukdavo. , Bet 
užvakar agentai surado tą al
koholio šaltinį.

Keli agentai, apsiginklavę 
šautuvais, užpuolė Southern 
Syrup and Refinish Co. penkių 
aukštų dirbtuvę prie 2925 
Lumber St. ir rado ten puikiau
siai įrengtą alkoholio dirbtuvę, 
su įrengimu lygiu didžiosioms 
degtinės dirbtuvėms, kokios bu
vo prieš prohibicijos įvedimą.

Raštinė tikrai išrodė į siru
po dirbtuvės raštinę, su dau
gybe pavyzdžių įvairiausio si
rupo. Bet už raštinės sienų 
visi penki aukštai buvo užim
ti dirbimui alkoholio. Dirbtuvė 
turėjo savo atskirą pi įvažiavi
mą trokams, savo, geležinkelio 
šaką ir taipjau savo dokus.

Dirbtuvė dirbdavo penkias 
dienas į savaitę ir kasdie paga
mindavo virš 1,000 galionų al
koholio, kurio galioną jai pa
gaminti kainuodavo apie 40 
centų, o parduodavo po $7, 
taip kad dirbtuvės pelnas siek
davo Į savaitę apie $10,000.

Kadangi munšainenai laiku 
gavo žinią apie ruošiamąjį už
puolimą, tai dirbtuvėj nieko 
nesurasta ir suimti nors vieną 
žmogų nepasisekė. Išbėgdami 
munšaineriai išleido ir visą al
koholį. Bet tapo suimtos mo
derni ngiausios mašinos, taip
jau keletas vagonų cukraus ir 
kitų reikmenų gaminimui mun- 
šafrio. Policija dabar ieško 
dirbtuvės savininkų; nuožiūra 
puola ant Frank Parker, buvu- 
sio^ aviatoriaus ir milionie- 
riaus butlegerio.

Ta dirbtuvė dirbusi alkoho
lį daugiau metų laiko ir niekad 
nebuvo pirmiau nužiūrėta.

Susiginčijęs nušovė 
draugą

John Maganovich, sargas 
Hausier Lumber Co., South 
Chicagoj e, susiginčijo su savo 
draugu Ruda Kartovich, 9469 
Ewing Avė., susiginčijo dėl po
litinės padėties fcavo gimtąjame 
krašte. Pasekmė ginčų buvo 
tokia, kad Maganovich nušovė 
savo draugą Kartovichą,

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 15 dieną, 1926

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

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

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

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street 

Chicago,. Illinois

KUPONAS
Sausio ............................... /..... 1926

GERBIAMIEJI: —
Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 

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

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

KUOMET KRUPAS
UŽEINA NAKTĮ

Ūmus parpimas gerklės jusų 
kūdikio vidurnakty gali būt pirmas 
ženklas krupo. Jis ateina labai 
fleitai ir veikia sparčiai — atidė- 
iojimas yra pavojingas. Viena ma

ža doza Dr. i Irake (ileseo prašali
na krupą į 15 minučių — be vė
mimo. Rekomenduojamas daktarų 
ir aptickorių; 50c. butelis — ver
tas $50 2 vai. ryto.
' -'v.1. . V

21569—Onai Margaitienei 
5414—Mykolui Buožini 

21578—Mortai Kiaupaitei 
21581—Juliui Šležui
5117—Mykolui Šimkui

5446 Rozalijai Petrauskienei 
21582 Jonui I žai

5528 Elžbii tai Jarevičienei 
5975—Teklei Liutkuitei

11868—Jievai Petrienei
22339—Antoninai Vaičiulytei

5141—Kaziui Valickui
5163—Onai Ancienei

20991—Kazimierai Jakavičienei
22350- Stasiui Varpiotui 
11763—Stasiui Urbanskiui 
21001—Kazimierai Jakavičienei 
22417—Agotai Prekšaitei 
11770—Baltrui Vaicukaičiui 
5204—Stefanijai Rrožienei 
5226—Vincentui Kerpauskui 

• 55218-----Pranui Idikauskui

22428—Jievai Popirienei
'5252—Onai Vaitalienei 
5263—Jonui Ragučiui 
5268—Jevai Pečiukienei 
5271—Antanui Latonui

11798—Onai Palionienei
11801—Onai Kačenauskienei

5282—Kazimierui Sinkevičiui
21040— Onai Jakučiunaitei 

5345—Vincui Vainauskui
21047—Dominikui Mikaliunui 

5334—Barborai Rantauskienei
11824—Jonui Karpavičiui
5330—Antanui Guokui
5341—Vincui Juškai w

21045—Jevai Puodžiūnienei 
5332—Ulijonui Sadelskiui

5Š37—Paulinai čemeryčiai

21043—Ksaverai Verikui 
11814—Marijonai Nevdon- 

skaitei
11807—Marijonai Vengelienei 
22364—Elzbietai Cibinskaitei 
11810—Paulinai Armonienei
5303—Jonui Grigulai 

21025— Mortai Vilimienei 
22365—Izidoriui Živatkauskui-

5297—Vincentai Valickienei 
5302—Petrui Žemeckiui

11804—Juozapui Vaicukaičiui 
22363—Adolfui Steckiui 
22362—Adomui Danopui

5320—Elzbietai Šublinskaitei 
5321 Onai Kerbelsienei
5323— Alenai MajausKienei
5324— Viktorui Griniui 

11819—Pranui Janeliunui
5317—Petrui Norbuntui 

21034—Dobicelei Platakaitei
5914—Johanai Sveikauskaitei 

11820—Marceliai Salopetytei 

11817—Rožei Kajackienei 
22^51—Jonui Budginui 
22452—Jonui Ciparui 
22454—Juozui Žilinskui 
22455—Mortai Šimkienei 
22456—Kostantui' Karkockiui 
22458—Rozalijai Kaunietienei 
22458—Jevai Baranauskienei 
22459—Konstancijai Vanagienei 
22464—Barborai Užgalaitei 
22465—Pranciškai Valiukienei 
22471—Bronislavai Stankevi

čiūtei
22473—Ambrabui Mickevičiui 
55326—Konstantui Unguraičiui 
55327—Julijonai Povilaitei 

•
22476—Uršulei Klimienei

Nusižudė
Pierre L. Stonu, 45 metų iš 

Oak Park, sviesto pirklys, nu
sišovė savo raštinėj Marine 
triobesy, 136 W. Lake St.

Mirė po porčiais
Joseph Stosel, 1212 W. On- 

tario St.,. parėjęs iš darbo na
mo pamatė po savo porčiais 
kyšančią koją. Pašaukta polici
ja rado lavoną Harry Parsons, 
65 metų, 814 S. Francisco Avė.

12 žmonių sužeista gat- 
vekariams susidūrus
12 žmonių liko sužeista, 7 

jų sunkiai, 79 gatvės gfatveka- 
riui iššokus iš bėgių ir užgavus 
Vincennes Avė. gatvekarį. 
Sunkiau sužeistuosius nuvežta 
Auburn Park ligoninėn.

X
> 1 ■

Smulkios Žinios
McErlane, Sheldon ir lietu

vio Šaltis munšainerių šaika, 
kuri valdė visą Bridgoportą, 
suskilo ir tarp atskirų šaikos 
narių prasidėjo smarki savitar
pinė* kova, kuri galbūt baigsis 
tik tada, kada šaikos vadai bus 
iššaudyti. Sheldon jau nuo Ka
lėdų prapuolė ir galbūt yra nu
šautas.

(Seka ant 7-to pusi.), 
b — ii • • -1.

---------- ... ........ ................1------ T............. ...... —........................ ............ ........ ...........

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO G AUTI SEKAMA YPATA:
f

Vardas ir pavardė   ..—1......................................................................................................................................... .. ................................................................................................................

Kaimas ...................................... — Valsčius ----------------- „----- ----------------
•<> . t

Paštas ...................... ................ -................ Apskritis----------------------------------------

Pinigų prisiunčiu $..................... turi gaut Lietuvoj litais......................... - (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas.......................-.............-................................................ -................. —

•Adresas

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų .

51) 
100 
200 
810 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paltu
$5.75
10.75
21.00
81.25
41.60
51.75

Telegramų 
>...M... $6.25 
____  11.25 
____ 21.50 
____  81.75 
____  42.00 
^..w... 52.26

Paltu
.... $62.00
.... 72.25
.... 82.59
....  92.75
... 108.00
... 514.0$

Telegramų 
••••••• <f62.50 
____  72.75 
____  88.00 
____  98.25 
___ 108.60 
___ 514.50

600 litų ........
700 litų ........
800 litų .........

900 litų ........ 
1000 litų--------
5000 Utų--------;—r-

Doieriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Uhicago, Illinois

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Daktaro pa
tarnavimas y- 
ra gydyti jusų 
ligą arba pri
taikinti aki
nius.
27 metai prie ‘ 
State gatvės

Akiniai taip 
pigus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, taikiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas),
• Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
' Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki G vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

i.

Pasitarkite Su
’ Specialistu

Ar Jus esate 
sergantys kurį 
liga spardo svei
katą ? Kad ser
gate ir buvote 
prie visokių gy
dytojų, kurie 
nedavė nei jo
kių • rezultatų, 
tai yra kad jie 
risti nežino ju
sų tikrą ligą. 
Ateikite pas
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jusų ligos, dėl šio tikslo 
mes. turime geriausias Europos ir 
Amerikos“ įtaisas. Musų X-Ray 
mašina 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 — 
krąujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t.

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

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE

DR. GILL Specialistas
40 North Wells Street 

Kampas Washington 
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedėlioms 
ir šventom); dienoms nuo 10 iki 1. 

k...........................• . 9

Prašalinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Kg reiškia tavo vakaryk- 
. štiš sapnas?

Garsinkitės NAUJIENOSE

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Į Chicago, JII.
»’
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Valdyba,tarybos finansų ko Urbonas

kuris

žinomi

pagerintas
HMM

PRANEŠIMAS

1271

Garsinkites Naujienose

i£\ .

JC> o 
.0 o

nų.
gas

Side 
kurios 
pakėli-

GUX TUkT 

bCMV KUOUJ

mano 
užga.

^C'MOklV

GAUJE£\ >

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

17 metu. Mirė bu

OUCVKV^
HAV4G\MG

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

ANTANO URBONO

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

pirm. O. Biežis, 
., rašt. S. Slakis
Avė., ar ižd. M 
Longwood Avė 
parodos neužsi- 

prirengimu eks-

Chicagos žinios merginų, kuris atsibus Mark 
White svetainėje, prie 29 if Hal- 
sted gatvių, vasario 1 d., 8 vai. 
vakare.

Tikslas bus plačiau sužinoti 
visas mus garbės moterėles ir 
pasidalinti darbą, kad pasekmin- 
giau atlikus jį. Visos, kurios at- 
jaučiate tą tikslą, malonėkite 
atsilankyti ir atsiveši savo drau-

Visų šventų 
rvto. Giini- 
pažįstginus 
pamaldose/

Klausyk ir Temyk 
0 Fotam

Tel. Republic 8136

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Pluniberis. barau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

am paskutinį patai* 
r atsisveikinimą.

Jo/eph Avenzi, kuris prisi
pažino prie dėliojimo bombų, 
tapo nuteistas nuo 1 iki 10 me
tų kalėjimai!.

DR. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pabaigoj gi bolševikai pareiš
kia, kad Naujienos einančios 
priešais Liet. Liuosybės Namo 
B-vę ir išdidžiai pareiškia, kad 
metiniame susirinkime esą bu
siąs tartas žodis prieš tuos 
“šmeižikus”. Kas neskaito Nau
jienų, tas gal ir gali patikėti 
bolševikų šukavimui. Bet

Dr. Vinco Kudirkos vakaras ir 
susirinkimas.

Viso išlaidos sieks arti 
000,000.

Graborius ir Laidotuvių Vedėjas
šiuomi turiu garbūs pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė

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

Ši vieta yra viena iš 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 naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP 
Funęral Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S’tfl.
Phone Boulevard 5203

ANTANAS KIRSGALVIS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu Sau
sio (» dienų, 3:15 valandą ry- 

sulaukęs 34 ine- 
giinęs Kauno vėd., 

Šilalės para- 
, Singiškių kaime. Ame- 

" ___ » 24 metus. Pa-
dideliame nubudime savo 

nylinčius 5 
Kunigundą, 

bro- 
Elzbietą, 
Juozapą

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit H 

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

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

Dviejų Metų Sukaktuvės 
JULIJONO ANDRUŠŪNO
Kuris persiskyrė su šiuo pa

sauliu Sausio 28 d., 1924 me
tuose, 12:15 valandą ryte po 
sunkios ilgos ligos plaučių už
degimo ir suhkios operacijos 
šv. Antano ligonbutyje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kastanciją po tėvais 
Galinaitę ir sUnų Aleksandrą 
7% metų amžiaus ir brolį Ka
zimierą. Lietuvoje seną motiną, 
du broliu ir vieną seserį. Velio
nis paėjo iš Pasvalio Apskr., 
Joniškėlio Parap., Turčnių Kai
mo. Išgyveno Amerikoje 18 me
tų.

O Dieve Mieliausias, duok 
jam šios šalies šaltoj žemelėj 
ramiai ilsietis. Ak ta beširdė 
mirtis išpiešė iš musų tarpo 
mylimąjį globėją, suardė gyve
nimą. Nors du metai1 praėjo, 
bet musų širdys negauna ramy
bės, negalime užmiršti tavęs. 
Ilsiekis brangus vyre ir tėveli 
laukdamas musų.

Egzekvijos Šv. Mišios už ve
lionio sielą jvykk ketverge, sau
sio 28 dieną, 1926, Dievo Ap- 
veizdos Bažnyčioje ant 18th ir 
Union gatvių, 7:30 vai.' ryte.

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

Liekame nubudę,
Moteris Kastancija, Sūnūs 
Aleksandras ir Brolis Ka
zimieras. *

Priežodis sako: skęstantis ir 
už šiaudo griebiasi. Tas pats 
darosi ir su musų tavorščiais. 
Kas tik nėra “aeldieldi” narys, 
tas tamsuolis ir darbininkų prie
šas . Tai jau senas jų nusista
tymas. Bet jiems ne kaip klo-

[Pacific and Atlantic Photo]

Frederick Mueller, vokiečių 
tenoras, kuris nuolat dainuoja 
iš Rainbo Garden radio stoties, 
Chicago j.

Mokyklų 
mitetas prirengė mokyklų biu
džeto sąmata, sulig kurios šie
met mokykloms bus išleista 
$12,000,000 daugiau, negu per
nai buvo išleista. Naujų mo
kyklų budavojimui manoma iš
leisti virš $35,000,000.

y, Antano giminės, 
pažįstami esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikt jam pa
skutinį atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Seserys, Brolis, Pusseserė 

ir pusbrolis.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudvikis. Tel. Y art h 
1741.

Pąskui bolševikai prisimena 
ir apie Ben. Tumavičią. Girdi, 
davę ir dešimtį dolerių, bet' jis 
vistiek nepasakęs, kas tokis sa
kė, jog prieš L. L. N. B-vės di
rektorių rinkimus buvo kalbėk 
tąsi ir tartąsi balsuoti tik už 
A. L. D. L. D.x draugus. Bet 
tuoj patys prislpažysta, kad kal
bėję balsuoti už progresyvius. O 
jų supratimu, progresyviais yra 
tik tie, kurie priklauso A. L. D. 
L. 1)., o visi kiti yra atgaleiviai. 
Tad kam čia miglą į akis pusti 
ir siūlyti dešimtį dolerių? Ci
cero lietuviai gerai žino, kad B. 
Tumavičia už dešimtį dolerių 
neperkamas ir j vigu ką jis sako, 
tai ir žino.

VINCENTAS ŽILVYTIS
Mirė sausio 25 dieną, 10:45 

valandą ryto, 1926 m., sulau
kęs 4 metų amžiaus; gimęs 
Cnlcagoj. Paliko dideliame 
nubudime savo mylinčius tė
vus Elzbietą ir Antaną, taip
gi brolį Edvardą— žilvyčius. 
Dabar randasi prirengiąs j 
paskutinę kelionę, namuose 
7010 So. So. Clarmont Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny], Sausio 28 dieną, 8:30 v. 
ryto iš namų j Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Draugai likusių nubudime jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti j 
navimą i

Nubudę liekame,
Tėvai, Elzbieta ir Antanas, 

taipgi brolis Edvardas.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Mažeika.

Pamaldos atsibus Ketverge 
Sausio 28, 1926, 
bažnyčioj, 8 vai. 
nes, draugus ir 
meldžiu dalyvauti

Kviečia brolis
Valerijonas

laike apiplėšimų.
yra baltieji, o du

Lietuvių Dantistas petar- 
/ naus geriau.

Traukimas dantų be bk^imo. 
Bridge geriąaiio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. 'į

Naujų mokyklų būdavojimu 
$35,200,000.

Rankvedžiams $978,569.
žaismavietėms $682,085. j
Mokytoju pensijoms $554,

Pavieto kalėjime dabar sėdi 
devyni vyrai, kurie yra nuteisti 
pakorimui. Visi jie yra jauni 
vyrai, daugiausia papildę žmog
žudystes 
Septyni jų 
negrai.

Mrs. Edith Rockefeller Mc- 
Cormick vėl pasiūlė 100 akrų 
žemės įkūrimui žvėryno Hiver- 
ąidėj ir pavieto taryba rengia
si išnaujo paduoti balsavimui 
tą klausimą, nes žvėryno įkūri
mas kainuotų virš $7,500,000, 
kuriuos turėtų sumokėti gyven
tojai specialinių mokesnių pa- 
vydale. Porą metų atgal to
kis pasiūlymas buvo balsuoto
jų atmestas. Balsavimas bus 
balandžio 13 d.

Organizuotųjų farmerių su 
sirinkimas Elgine suliko išpildy
ti Chicagos sveikatos komisio 
nieriaus Dr. Bundesen reikalą 
vimą, kad nuo balandžio^ 1 d 
tik tokhi pienas turi būti pri
statomas Chicagon, kuris pači 
na iš sveikų ir ištirtų karvių 
kurios neserga džiova. •

L. N. B-vės koncertas 
įvyko sausio 17 d., buvo-pasek
mingas visais atžvilgiais, žmo
nių buvo pilna svetainė. Pro
gramų žmonės buvo pilnai už
ganėdinti, ką liudija gausus ap
lodismentai, ir kiekvienas pro
gramų numeris buvo iššauktas 
atkartoti po koletą sykių. Pa
girtina, kad darbininkai remia 
savo įstaigas.

Šią žiemą visi šitoj svetainėj 
parengimai buvo labai sėkmin
gi. Todėl draugijoms, manan
čioms ką nors rengti, patartina 
imti Liuosybės svet., nes tai vie
na iš puikiausių lietuvių darbi
ninkų svetainių.

— B-vės Koi’esp. •

SU ŠIUO 
lieną 

te, 1926 iu., 
tų amžiaus; 
Tauragės apskr 
pijoj. 
rikoj išgyveno 
liko “ 
mylimuosius 
seseris: Marijoną. 
Oną, Petronėlę ir Heleną 
lį Petrų, pusseserę 
2 pusbroliu, Jonų i 
ir gimines. Lietuvėj tėvą Izi
dorių ir seserį Marei joną. Da
bar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, namuose 1816 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 28 <1., 8:60 vai. iš na
mų į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas f šv. Kazimiero ka
pines

Sausio 1 d. įvyko vakaras. 
Buvo statoma scenoje operetė 
“Kaminakrėtis ir Malūninin
kas”. Pavyko gana gerai, pub
lika buvo užganėdinta, Meldažio 
svetainė buvo pilnutėlė. ’ Išfpil- 
lė programą L. K. Mišrus Cho
ras, vadovaujant A. P. Kveda
rui. Taipgi buvo priimami nau
ji naiiai nuo 15 iki 30 metų am 
žiaus i draugiją be įstojimo mo- 
vesties; keletas išpildė aplikaci
jas. Draugijai atliks pelno.

Sausio 9 d., įvyko susirinkit 
nas. Naujoji valdyba užėmė 
vietas. Tapo priimti į draugiją 
įplikantai Naujų Metų vakaro, 
urie atsilankė į susirinkimą. 

. ak aro Rengimo Komitetas nc- 
urėjo pagaminęs pilno raporto. 

— Atidėta sekančiam susirinki
mui. Nutarta parengti šeimi- 
r.išką vakarienę ir ir išrinkta 
Komisija. Prot. rašt. pakėlė 
klausimą kaslink Dėdės šerno 
raštų. V. Kudirkos dr-ja yra 
aukavusi $15.00 išleidimui tų 
raštų, bet apie juos visai nieko 
nesigirdi. Del ištyrimo to daly
ko išrinkta Komisija iš trijų na-

Susirinkimas buvo skaitlin-
— J. G.

400 South Side biznierių su 
sirinko Odd Fellows salėj ii 
įkūrė Greater South 
Chamber of Commerce, 
uždaviniu bus rūpintis 
mu South Sidės.

. BŪT \

jasi: karšti pasekėjai maži naši, 
prie minių prieiti negali, nes 
nemoka, tad viena jiems patiekę 
beliko, kad jie1 gali, kiek tik jie 
nori, išsiplūsti per “Laisvę” ir 
“Vilnį“.

Štai ir pereitą savaitę Vilny 
visą špaltą apie Cicero prirašė. 
Pirmiausia save išgyrė, kad, 
girdi, A. L. D. L. D. kuopa laikė 
susirinkimą; tapęs išklausytas 
raportas iš L. L. N. B-vės, kal
bėta ir raginta pirkti dauginus 
serų. Bet ar nupirko nors vie
ną Šerą tie karštuoliai, kurie 
taip skverbiasi bendrovėn?

•Penki plėšikai užpuolė 
Piatt kailinių sankrovą 
320 \V. Jackson Blvd. ii

Cezaras Paplauskas
Trys metai sueina Sausio 29 d., 1926 m., kaip persiskyrė 

su šiuo pasauliu, palikdamas Amerikoje dideliame nubudime 
savo moterį Teodorą, po tėvais Baktaitę ir uošvienę Emiliją 
rr seserį Stanislovą Budginienę, brolius: Ludomirą ir Ignacą. 
Lietuvoj gi 2 seseris Kazimierą Norvilienę ir Aleksandrą Kry- 
žienę. A. A. Cezaras paėjo iš Smilgių kaimo, Koritančių para
pijos, Telšių apskričio. Amerikoje išgyven 
damas 34 metų amžiaus.

Paminėjimui 3 nietų sukaktuvių pamaldos atsibus Sausio 
30 d., 1926 m., Apveizdos Dievo Bažnyčioj, 18th St. ir Union 
Avė., 7:45 iš ryto, o po pamaldų širdingai kviečiu atsilankyti j 
mano namus 716 W. 22nd Street.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvau
ti. Nubudę, '

Moterių Teodora ir Uošvienė Emilija; Broliai ir Sesuo.

GO1_LY^\ 
VU COVU GkAVJ. 
-LBT’S CO 
SO1AE PLAC^. / 
f Aki M
< UJAteVD JI

S. D. L ACH A WICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoįas X. 

2314 VV. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido- 
tuvėse kuopigiausia OFjL 
Reikale meldžiu at- jf: 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

jWIL 
įšiie-, 

šė 250 kailinių vertės $50,000. 
Plėšikai suvarė 20 darbininku 
i nedidelį kambarėlį, o patys 
išsirinko tik pačius brangiau
sius ir geriausius kailinius, ku
riuos susikrovė į nedidelį tro- 
ka ir nuvažiavo savo keliais.

Numatomos mokyklų tary
bos išlaidos yra padalinamos 
sekamai:

švietimo reikalams $42,096,-

Priduokite vardus tų mote
rų, kurios turi kokių dailių ran
kų išdirbinius arba kokių kitų 
dalykų, kaip tai skanių valgių 
specialistes ir tt.

Tų moterėlių vardus priduoki
te valdybai 
3114 _ 42 St 
6733 Crandon 
Elias, 10540

Surengimas 
baigs vien su 
penatų, bet labai reikalinga ir 
aukos, nes iškaščiai yra dideli. 
Todėl kreipiamės prie pavienių 
ypatų ir draugijų, kurios atjau
čia tam tikslui; neatsisakykite, 
bet prisideki su maža ar didele 
auka. Yra tai pakėlimui vardo 
lietuvių tarptautinėje parodoje 
ir pakėlimui dvasios |aq) savų-

Sausio 18 d., Mark White 
svetainėje įvyko susirinkimas 
Chicagos moterų ir merginų, 
aptarti ir geriau susiorganizuoti 
prie didesnio darbo rengime lie
tuvių skyriaus “Woman’s 
World Fair” ateinantį balan
džio mėnesį.

Yra pageidauja arčiau suži
noti visas musų gabios moterys 
bei merginos ir pasirodyti vi
sam pasauliui, kad ir mus tauta 
yra interesinga ir verta supa
žindint su kita tauta. D^bar 
yra atsidarius mums ta proga 
ir nesnauskime, bet pasinaudo
kime ir su biskį pastangų ir su 
draugiška pagelba nuo visų lie
tuvių, galėsime labai gražiai pa
sirodyti. Verta tad yra pasi
darbuoti. Todėl nepamirškite 
visos atsilankyti į ateinantį vie
šų didelį susirinkimą moterų ir

cm iki colu!

A VCKMGY kOCAGM .

DR. U. M. Ru.-'rt 
Atsukanti* 

Specialistą*
[h teigi a S0 metų

DauKiatuiai chroniškų 
kraujo ir utkreJlamų 
jna nebandykit senai* 
VY.RAJ 1 
tujatnas 
■stiprumo 
jėga veikia 
ir Kraujo, 
ir annykuaieinH 
kambariai

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
k Jau ilKjfdė tukafančiu* įmonių, tai ‘ra 
ufctikrinimn* vcrgnatiema, kad jie gaua re 
rų gydymą. Vienatini* geriausiai įrengta* 
ofisą* Jungtinėse Valatijo*e. Deėimti* 
dymui kambarių. Kraujo Ifibandymas ir 1*. 
boratorijo* eguuninacija dykai *>i gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai!* patarnavimas suteik* 
ju<ns sveikata ir laimę. Geriausia gydy
mus. Pigiausios kaino*. Greičiausia* gydy
mui. Ateikit Šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* 606. Moterų yri* 
čmipio kambary* 608. *

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

O f iv o valandos kasdien nuo 10 ryto Iii * 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. Fa 
nedėliuia, seredotni* ir suliktomis nuo 
ryto iki 8 vakare.

FRANCUZIŠKAS 
SPECIA1ISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės* ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

ir tikra* Europinis (.*> 
eceide gydymą* e tei
kiama. Vienatini* gy- 
<iynia* nuo sifilio duo- 
damui ut įfr 
temą kainą

tiktai trumpam laiku!

ligų paeina nue 
linų K,*d ‘tgydtiua 

budatn.
speciali* M-rum gydymą* yra ver- 
u geru pasisekimu dėl ntgavvp* 
silpnino* vyrama. Jo gaivinanti 

stebukliiigui «nt gilių, nervą 
suteikdama stiprumą silpniem* 

vyrams. Dr. Ros* gydyn** 
kasdien pilni ligonių.

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinė*. *Ij 
tos, ’ utsendintos ir ulkrečiumo* ligos v* 
itgydomo*

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

Palengvins aklą įtempimą, sūri* 
1 euti priežastimi galvos skaudėjimo, 
I svaigimo,. akių aptemimo, nervuotu- 
į ino, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
’ kreivas akis, nuima katalikių, ati- 
! tateo trumpregystą ir
I Prirenka teisingai akinius. VUpo- 

atsitikimuose egzaminą tIddu da- 
į romas su elektra, parodau&a ma
žiausias klaidus. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos valkus. Aki
niai nuo |4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
Iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 ▼ai. p. f 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 75R9

Naujienų skaitytojai gerai ži-'< 
no, kad Naujienos visuomet rė
mė ir remia bendrovę ir kad 
bolševikai tvirtindami priešin
gai, tik skleidžia melą ir sten
giasi pačioj bendrovėj sukelti. 
suįrutę. Mat bolševikams la
bai nepatinka, kad Naujienose 
daug 1‘aŠoma apie bendrovę ir 
agituojama už ją ir tai skaito 
daug žmonių; jie norėtų, kad 
žmonės kuomažiausia žinotų 
apie tai kas dedasi bendrovėje, 
nes tada jiems geriau butų sa
vaip šeimininkauti. žinoma, 
Naujienos, remdamos bendrovę,



I

8 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Sausis 27, ’26

I • * • H I-]' !vo $3,000 už sužeidimą dainų, .lis dainuos daugiausiaiLI^jIUVIIJ r31H|I110Sui ‘r ^avau pomirti- Ą. Vanagaičio naujas dainas.
*• Inės iš Simano Daukanto D-jos. | Labai butų geistina, kad

j Tikrenybėje, jei atveirstumėt chicagiečiai ateitų pasiklausyti, 
lapus ir pamatytumėt kiek yra kas priduotų energijos jau- 

rnitylėTMr £au*a tų tai neturėtu- niems artistams ir jų mokyto-
Įžanga tik 50 centų. —J.

(Tąsa r.uo 7-to pusi.)

negali ir negalės i__ ___ _r
apie žalingus bolševikų darbus kalbėti. Nesu godi ant
bendrovei ir visados stovės ant \r neieškau priemonių ne- 
sargybos bendrovės reikalų, teisėtai įtryti turtą.

i iv i • nnroial/iil Iznrl nkinnnriATas bolševikams nepatinka ir 
todėl tai jie taip ir nistauja ir 
net grūmoja Naujienoms. Bet 
Naujienos bolševikų grūmoji
mų nesibijo ir nepaiso. Jos rū
pinasi visais visuomenės reika
lais. apie tai plačiai rašo ir 
dalys ir ateity.'—Tas Pats.

šitą pareiškiu, kad chicagie- 
čiai daugiau mane pažintų ir 
susilaikytų nuo neteisingų pas
kalų. — Marė Damijonaitienė.

Recei verio ra n koše
tą

jui.

Nupigino įžangą

Bellwood
atsirado tūlas žmogus, 
be pinigų nusipirko na

mą ir dirba sau naminėlę. Bei 
kad narni nėlės mažą bizni 
padaro, tad vaikščioja po apie- 
linkės bučemes ir sankrovas 
’isur ieškodamas sau kredite 

ar paskolos. Alba prašinėja, 
kad kas pasirašytų dėl jo ban
kuose ar spulkose. Bet su ati
davimu paskolų visai nesirūpi
na. Tokio žmogaus vertėtų ap-

čia

Bridgeport Electric Co., 1619 
\V. 17 St. Town of Lake, kurios 
savininku buvo p. Bartkus, už
sidarė, 
pieros, 
ta i 
McKey 
States

Prie durų prikalta po- 
kad ši kompanija paim- 
receiverio Krank M. 
rankas, paskirto United 
District Court.

—Reporteris.

Vaičkaus Dramos Teatras 
nors ateinančias keturias savai

tes duos visai naujus, dar ame
rikiečių nematytus, ir tai dides
nius veikalus, nupigino įžangą. 
Dabar vieton nuo 35c iki $1.50, 
bus labai prieinama įžanga 
nuo 35c iki $1. Tai turėtų pa
skatinti žmones skaitlingiau 
lankytis sekmadieniais j 
Uouse teatrą.

Sekamą sekmadienį bus 
dinama drama “Amžiaus 
sas": -—d.

liuli

vai-
Bal-

— To prietelio Susiedas.

Bereikalingi laiškai
Po Chicagą pradėjo vaikšti

nėti bereikalingi ir be naudos t 
laiškai. Su laiškų pagelba mė
ginama surasti “Good Luck”

gal 
to- 
Aš 
ki-

ku-
ate gero giliukio.
buvo pradėtas ofi-

tris kartus. Nenu- 
retėžio, nes kaikurie 

Tšsiųs- 
valandų, 

dienas ir

Laiškas visų yra vienodas: 
“Brangus prieteliau:
“Aš siunčiu šį gero giliuko 

retežio laišką Tamstai, tad 
jus aplaikys geras giliukis; 
dėl nesutraukykite šį retežį, 
prašau jūsų, kaip aš prašiau
tų, nukopijuoti šį laišką ir pa
siųsti devynioms ypatoms, 
riomg vėl 
šis retėžis 
cieriaus ir 
są pasaulį 
traukit šio
aplaikys blogą giliukį. 
kitę kopijas tarp 24 
vokuojant devynias 
Tamsta aplaikysi gerą giliųkį.”

Komandieras Cornalio siuntė 
komandieriui Grace, tas kitam 
ir jau prisipildė du dideli pus
lapiai. Už metų, kitų netilps, 
nė į laikraštį, o vėliau nė į jau
čio skūrą. Nors bergždžias dar
bas, bet jis užinteresavo ir lie
tuvius. Vargsta nebagai rašy
dami ir eikvoja laiką dovanai.

* , — Pape.

Deki neteisin^Ų 
paskalų

žino-: 
ištiko

Kaip jau yra visiems 
ma, keli mėnesiai atgal 
netikėta mirtis mano gyvenimo 
draugą M. J. Damijonaitį. Tuoj 
po to vietiniai žmonės pradėjo 
kalbėti nebūtus dalykus su tie
sa visai apsilenkdami, visą kal
tę ant manęs suversdami.

šlykščią netiesą kalbate, • 
kad aš buvau priežasčia mirties 
mano draugo Damijonaičio. 
Tos kalbos ir dabar girdimos 
ir jos nekaltai užgauna mano 
jausmus.

Netiesa yra, kad kuojnet ap-1 
alpo velionis “Vairpo” bendro
vės bankiete Lietuvių Auditori
joj, apie 11:30 vai. naktfes, . 
kad buvo ponas K. pasiųstas, 
su automobiliu duoti man žinią 
ir aš nevažiavau prie mirštan
čio Motiejaus J. Damijonaičio.

Duoti man žinią atvažiavo 
šids ypatos: p. J. Švitra ii 
p. Skudas. Tai jau buvo antra 
valanda nakties ir pranešė, 
kad jau miręs. Tuojaus buvo

APSIVEOIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI MORTGEčIAI-PASKOlOS

7 eatras- 
Muzil^a

Pranešimai

Dainuokite visi!

REIKIA jaunos išmintingos mer
ginos dėl apsi vedinio. Aš esu jau
nas vaikinas užbaigęs daktaro mo
kslą, ir yčą reikalas man turėti 
savo • ofisą ir moterį. Del šio rei
kalo norėčiau, kad mergina turėtų 
apie porą šimtų dolerių dėl užsldė- 
įimo pradžiai ofiso. Del platesnių 
žinių, meldžiu kreiptis laišku. Mer
ginos gyvenačios toliau kreipkitės 
laišku ir sykiu 
veikslą.

3210 So. 
Box
Chicago, III.

prisiųskit savo

Balstcd St.
283

pa-

MALONINČIAU susipažinti su pa
siturinčiu laissvu vaikinu, nuo 35 
ligi 45 m. Aš esu 38 melų našlė. 
Turiu savo •gražų namą. Vaikinai 
užinteresuoti '.hune dalyke, klaus
kit telefonu:

Victory 8!) 19.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 5 kambariai ' ant pir

mo aug.što, frontas, yra elektra, 
Masas, vaua, atsišaukite, 915 \V. 
I9th Pi., 2nd fl.

MOTERŲ
Dresmekerių, 
patyrusių 
prie moterų 
dresių

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

MERGINŲ patyrusių prie 
dirbimo “lingerie.” ir kitų gra
žių mašinos darbų. Pradžiai ge
ra alga. Nuolat darbas, atsi
šauk i t tuojau.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

OPERATORKŲ
Prie moterų skrybėlių. Atsi

šaukite
•LiIPPERT-GRfEEN CO.

709 North Carpenter SI. 
Netoli Mihvatikec Avė.

PARDAVIMUI Palrmc Botelis, 25 
kambariai, naujai ištaisytus, geri 
rakandai, šiltas ir šaltas vanduo, 
elektros šviesa, netoli nuo miesto, 
tiktai 5 minutes eiti į miestą. |ei- 
gos — $550 į mėnesį. Tikrai yra 
geras bargenas. Katras nori eiti į 
biznį, tai šitas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, ren- 
da tiktai $R)0 į mėnesį, lynas antį 
3 metų. Parsiduoda už $3000 ant 
išmokėjimo. O jeigu cash, tai už 
$2,500.

606 N Clark Street, 
Cnicago, III.

/—■—11 ——■■■ '■■■'
, A N I RI MORGIČIAI
Suteiki.ind ant 6% palūkanų.
Taipgi peikume Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Av«M 

Lafayette 6788

JIESKO KAMBARIU

DIDELIS BARGENAS ant West 
Side. Parsiduoda bučernė ir groser- 
ne. Vieta randasi ant kampo prie 
karų linijos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Visokių tautų apgyventa apie- 
linke. Galiu parduoti ir su namų. 
Priežastis pardavimo — liga. Taip
gi galiu mainyti ant mažesnio nebiz
niavo namo. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St. Box ,654.

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

MOKYKLOS

MAINAU Iničernę ir grosernę i 
namą, medinį, lotus, automobilių. 
Kas norit rnainyt, šaukit Tel. Boule
vard, 3856. Pridėsiu cash, j< i rei
kės.

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 
L • - '

PARDAVIMUI apticka, senai iš
dirbta vieta, šaukite telefonu Ca
nal 5918 Mr. \Villiam.s .

REIKALINGA MERGINA ar
ba moteris prie namų darbo 
tik dienomis. Atsišaukite:

Hydt Park 3395, vakarais.

VYBAI išmokit barberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin- 
sini jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsilfs. Atsišauki!, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBEI! t.OLLEGE
10.5 S. Wells St. Tel. l’ranklin 423II

.IEŠKAU kambario North \Vest 
Sidėj, su valgiu ar be va.’gio, Pra- 
neškit laišku j Naujienas, 1739 So 
Halsted SI. .1. Butkus.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės PaŠelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų (Uiica- 
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia 811,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $(>, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na-\ 

. riarns* pašelpa išmokama gyvenau- 
keli šimtąi tiems bile dalyje Suvienytų Valsti- 

. Nariais gali patapti 
i vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me- 

, Iki Gruodžio 12 d. š. 
ir čielos drau- 

ie yra čar- 
teriuoti kaipo pašclpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 

‘ i Draugijos— apie sąlygas 
i malonėkite kreiptis 

prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius,' 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 

9663. I
Pavieniai nariai —vyrai ir mo

teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau Į 
pažymėtas vietas kuriose galėsite į" 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums .sekamose vietose mielai patarnaus :

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Balsted 
Street.

Pamėginkime mes bent vieną 
kartą sudainuoti 
žmonių! Mes padarysime ban-(JU.A™1 
dymą it jei gerai išeis, tai tan- tų'amžiaus? 
kiau susirinksime. Pirmoji. m* yra prieinamos ir 
. . i • . . ,. 1 gyste.s bei kliubai, kuridama lai suskumba Važiavau ... 

dieną, važiavau naktį” Tą dai
ną bemaž visi žinot. Tai graži f.ietuvią’ 

” ” 1 * ».• prisidėjimo
I nrie Chica

tnusų liaudies daina, žodžius 
atspausdinsime programoj, ku
rią kiekvienas gausite.

“Birutė” šį kaitą nori jus pa
vaišinti naujais 
tarpuokit 
29 sausio 
Jaunimas 
“džiazo”, 
dainuos ir juokų turės. Bus ir 
vodevilio. Tai pirmas tokios pu
šies koncertas Chicagoj.

Išgirsite naują solistę p. Vil- 
kiutę ir kitus, kurių pavardes 
man sunku ištarti, nes tokios 
ilgos kaip VVestern Avė.

Svarbiausia, tai mažai vaka
rienės valgykite, nes kitaip bus 
sunku dainuoti. Kas jaučiatės 
sopranais ar tenorais, sėskitės 
iš dešinės, o altai 
kairės.

dalykais. Iš
laiką ir atsilankykite 
į Lietuvių Auditoriją, 

išgirs sulietuvinto 
o senesni pasi-

ir basai iš 
Atsiminkite.
—Vienas iš Rengėjų.

Rengia Onos Pocienės 
koncertą

pereitą pėtnyčią, sausio 
buvo sušauktas susirin- 

Mark White Parko kny- 
I susirinkimą atsilankė 
muzikos mylėtojų, kad

Kaip visiems yra žinoma, 
p-ia Ona Pocienė sugryžo į Chi- 
cagą po ilgų trijų metų .ir visi 

i su nekantrumu laukia jos kon
certo, 

štai 
22 d., 
kimas 
gynė, 
būrys
pasitarus bendrai apie rengimą 
Onos Pocienės, Lietuvos operos 
dainininkės, koncerto, 
įvyks nedėloj, vas. 7 d., Lietu
vių Auditorijoj.

Susirinkimą atidarė p. . Alex 
Micevičius, kuris paaiškino su
sirinkimo tikslą; jo kalba su
kėlė gerą ūpą, kad kiekvienas, 
kuris dalyvavo susirinkime, ap
siėmė dirbti.

Pirmininku išrinktas Alex. 
Micevičius, sekretore Sophia 
Krasauckas, kasieriais Ant. 
Nausiedienė ir P. Gasiunus.

Spaudos komisija — I. Ilakis, 
Ant. Nausiedienė, I>. Gustaitė, 
V. Stančikas, adv. česnulis ir 
Alex. Micevičius.

Muzika šokiams parūpins 
komp. A. S. Pocius. Taigi buvo

kurs

. , "“‘V-. uv,išrinkti darbininkai, kurie dirbstelefonuota i Lietuvių Auditon-’. . . « .\ « w1 * laiRf koncerto. Sekretorė S. K.

Juozo Žurono mokinių, 
' koncertas

(Muzikos ir dainų)
Septintadieny, sausio 31 d

ją ir gauta atsakymą, kad ve-, 
lionio kūną, policija, išvežė ne-! 
žinia kur.

Pranešimas apie velionio mir-1 
tį trenkė mane kaip žaibas —; 
likau suparaližuota. Jaučiausi 
esanti kaip tyruose išvesta ir
palikta... Mintimis skridau į kaip 2:30 po pietų, Lietuvių 
seną savo buveinę, kad pasislė- Auditorijoj įvyks jaunų artistų 
pus, bei nejautus šio skaudaus 
smūgio...

Netiesą žmonės kalba, kad 
velionis M. J. Damijonaitis bu-

koncertas, kuriame kiekvienas 
bandys pasirodyti kuogeriau- 
siai. Pats dainininkas Juozas 
žuronas sudainuos daug naujų

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
lel. res. Yda 349a-Bivd. 76«7 office

REIKIA DARBININKĮĮ
*VYRŲ

BANKAI SOI.KITOU’IV
Reikia gabių solicitor’ių j didelę 

South Side Banką dėl pagelbėjimo 
rinkimo Kalėdinių Sąskaitų. Gera 
proga tiems kurie turi patyrimą. Pa- 
simatykit su Mr. Goldberg, 1118 W. 
35th Street.

EXTRA; Tabokos, cigarų, smulk
menų krautuvė; taipgi “shoe shi- 
ning”. Pigiai, nes noriu grejl par
duoti. 1830 So, Balsted St.

------------— - ----------------

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

P-nios Onos Pocienės I 
t i kietus galima gauti sekamose vie-j 
tose:

Bridgeporte: “Aušros” knygyne,) 
3210 S. Balsted St.

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

S. Balsted St.
Auditorium Tea Romu, 

S. Balsted St.
Town of Lake: “Vyčio” 

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

Balsted Str.
Dargio Kcal Estate, 726 \V. 181 h 

St.
We$t Sieloj: “Draugo” Redakci

joj, 2334 S. Onkley Avė.
C. V. česnulis, 2201 W. 22nd St.
Brighton Park: Maplewood Phar- 

mačy, 4358 Mamplcvvood Avė.
R. Andreliunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė.
Ciceroj: Grand \Vorks Pharmacv, 

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

chorų
Birutės” ir 

narius ir kitur.

y 1 ...... . ...
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonius gijos įvai
riems nėriniam?; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38Č, Jr 40c. Vilnonjos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienom^,' vakarais. Sekma- 
Koncerto. dienyj po pietų.
tose vie-1 Frank Seilemonavičjus

j 504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

Rožių Balius

3131-33

Išlak

si.

Rengia tautiška draugystė, Lietu
vos Dukterų, šeštadieny, Sausio- 
Jan. 30, 1926. Vilnies svet., 3116 
So. Balsted St. Pradžia 7 vai. vak.j 
įžanga 35 c. Bus labai puikus ba
liukas. Atsilankiusieji gaus po 
rože ir smagiai laiką praleis prie 
tokios Lietuviškos muzikos. Kvie
čia visus.—Komitetas.

Sidabrinis Balius. Rengia Drau
gystė Atgimties Lietuvių Tautos Vy
rų ir Moterų Lietuvių Tautos para
pijos svet., 3501 S. Union Avė. Pra
džia 7:30 v. v. įžanga 35 c. Suba- 
toj, sausio 30, 1926. Muzika Bart
kaus. Bus priimami nauji nariai 
nuo 17 iki 40 metų už įstojimą $1. 
Visus kviečiame atsilankyti.

—Rengėjai.

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Ger
biamieji lotų savininkai ir dr-jų at
stovai, esate kviečiami j kapinių me
tini susirinkimą, kuris įvyks nedėlioj, 
sausio 31 d., 1926 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3131 So. Halsted St., 1 
valandą po piet ant pirmų lubų. Ju
st} atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbiu reikalų dėl ap
svarstymo, kurie yra reikalingi dėl 
kapinių labo. Lietuvių Tautiškų Ka- i 
pinių Valdyba.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks Se- 
redoj, Sausio-Jan. 27 dieną, 1926 m., 
7:30 vai. vakare, 3310 Evergreen 
Ava., Chicago, III. Nariai malonėki
te būtį ant laiko.

A. Walskis, Sekr.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam, 

laitam malevą, po pi erą, 
s sCikhfe irt* t. •

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

Uš-

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

specialuinas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Plumbing ir Hcating
Parduodame, {dedame ir taisome. 

Nieko nereikia jmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHI1NG
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 VVest Divialon St., 

netoli Marshfield

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

John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 8824

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie kriau

čių. Galiu truputį siūti ir mo- 
1 k u prosyti.
' L. Astor

5429 Ingleside Avė.

' Jaunuolių Orkestro praktikos įvyks 
Seredoj. Sausio 27 d., 1926 m. j 
Malk White Sųuare svetainėje 
brary Room) ant 29 ir Halsted 
vių. Praktikos prasidės 7:30 vai. 
Visi Jaunuoliai-ės bukite 7:00 
vak., nes bus jums kelių dalykų 
neiti. Tėvai ir atvykite.

A. j. Schultz, Rašt.

gat- 
vak. 
vai. 
pra-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA patyrusi lietu
viška pardavėja siutų ir aprė- 
dalų krautuvėj. Darbas visada.

ŲUALITY CLOAK SHOP 
(1311 So. Halsted St.

Tel. Canal 3360

REIKALINGAS senyvas žmo
gus dirbti prie janitoriaus už 
pagcbbininką. Patyrimo nerei
kia.

1217 W. Lunt Avė.
Arti 6900 Sheridan Rd.

MmiH—. J'JTĮĮ. J.1.'. . i . r.. ,

AUTOMOBILIAI
TAJERAI ANT LAIKO

Jums patiks musų moderniš
kas išmokėjimų planas. Dauge
lis mylių važinėjimo, tai tas už
laiko musų kostumerius. 
MODERN TIRE STORES CO.

4333 W. Madison St.
3403 Ogden Avė.

6502 Cottage Grove Avenue

Atdara vakarais iki 9, suba- 
tomis iki 10.

RAKANDAI
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, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. Washington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMm~~
TURIU parduoti savo $800 gro

ji klis pianas, 2 metų senumo, už 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai, po $10 į mėnesį. Aplei
džiu Chicagą sekamą savaitę. A. 
Brezeniowicz,

2332 W. Madison Stree 
Netoli kampo Western Avė.

PARSIDUODA Biliardinė ir už
kandžių įstaiga. 2100 W. 24th St.

PARSIDUODA bučernė. Geriausia 
roga lietuviams. Vieta prie dviejų 
Inijų karų kryžkelės. 601 W. 31 St.

TURIU parduoti gražų grojiklį 
pianą, kad sukėlus pinigų, naujas 
vertas $750. Lengva grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius už $120, — $50 
cash ir po $10 į mėnesį atsakan
tiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Balsted St.

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

3001 VVallace Street

GERAS PIRKINYS. Grosernė ir 
delicatessen krautuvė priešais moky
klą, 4 kamb. pagyvenimui, lysas su 
pigia renda. Kas norite turėti gerą 
biznelį su mažu investmentu, kreip
kitės tuojaus.

2665 W. 39tn St.
Tel. Lafayette 1411• \

PARSIDUODA geras restauran- 
tas. Priežastis savininkas išvažiuoja 
j Europą. Apielinkė gera bizniui. Ap
gyventa lietuvių ir lenkų. Renda pi
gi. Lysas ant 3 metų. (

LEO RIBNER
2025 North Robey 

2nd floor front

BARGENAS! BARGENAS! Resto- 
rantas parsiduoda geroj biznio vie
loj tarpe dviejų karų linijų. Turi 
buti parduotas tuojaus. 2414 \V, 47 
St. Tel. I.afayetc 1787.

PARDAVIMUI mokyklos 
rojkmenų krautuvė, saldainiai, 
lunęh. Parduodama į dieną 300 
sandvičių. Randasi skersai ke
lio nuo Tilden High School.

618 W. 47 PI.
1;■ ■■■. ■' 1 . ..............

NAMAI-2EME
TURI buti parduota tuojaus iš 

priežasties savininko ligos. $8,000.00 
cash, nupirksi modernišką 7 flatų 
mūrinį namą po 5 ir 6 kambarius, 3 
garažai, gerame stovyje, arti Michi- 
,gan ir Garfield Bulvaro. Žema len
da, $6,300.00. Pirmas morgičius ant 
10 metų.

Savininkas
6340 So. Richmond St. 

Tel. Hemlock 2719

JŪSŲ PROGA 
30 minutų nuo miesto

Pardavimui 2 lotai, 35x125 pėdų 
kiekvienas, puikiame rezidencijų dis- 
trikte, augšta ir sausa vieta, netoli 
didelio publiško parko, bulvaro, mo
kyklų, bažnyčių, yra vanduo, suros, 
šalytakiai ir užmokėta. Gasas, elek
tra, telefonas, dėl greitų pirkėjų po 
$950 kiekvienas, cash arba išmokėji
mais. Nereikia brokerių. Rašykit pas 
Mr. Joseph W. Lawcewicz, 5104'Hen- 
derson St., Chicago.

vyrai;
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amale. 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. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON, 
82 W. NVashington St.

Room 625
VYRAI IR MOTERYS

Kalkite geležį kol karšta.
Sena patarlė, taigi neatidė

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

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

PARDAVIMUI 6 ruimų cot
tage; visi geri įrengimai. Kai
na $3^00, cash $800. Kreipkitės 
tuojaus.

3619 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 9 kambarių na
mas, 2 vanos. 3 kambariai furm, 
$65 į mėnesį, 2 karu garažas, $2000 
cash, 6931 S. Elizabeth St. Went- 
worth 7454.

MEDINIS namas, 6-7 kambarių, 
moderniškas, prirengtas dėl 4 šeimy
nų, 1 blokas j bažnyčią ir mokykla, 
savinifikas atiduos pigiai. Austin 3135

PARDAVIMUI lotas 50 pėdų tarpe 
68’ir 69 ant Maplevvood Avė., $2300, 
45 pėdų prie 70 ir Campbell, $2200. 
John T. Hali & Co., 1548 W. 69th 
St. Republic 1022.

WESTERN AVENUE
Lotas arti 71-mos gatvės 

50x125, kaina $7,000.00 — gero
mis 
ant

Geriausias pirkinyssąlygomis.
tos gatvės.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

PARDAVIMUI naujas mūrinis 4 
flatų namas. 2-4-2-5 ruimus. Parduo 
siu pigiai, arba mainysiu ant bunga- 
Io\v, farmos, netoli Chicagos. Kas 
lit gerą progą pasiskubinkite.

F. G. LUCAS & CO.

no-

4108 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5107

NORIU pirkti vieną ar du 
lotu apie 70—71 ir Maplevvood 
avė. Praneškite laišku į Nau
jienas, box 655, 1739 S. Halsted 
st. Pažymėkite loto numerį ir 
kainą.

PARDAVIMUI lotas 30X1 ^5, 
prie Rockwell St., netoli bažny
čios ir vienuolyno, barmenas už 
cash. Rašykit pas Henry Peck, 
127 North Dearborn St. Room 
1414,

PARDAVIMUI biznio prapertč 
South Halsted st. tarpe 32 ir *33-os 
latvės. Muro Storas ir fintai. Pasi
tarimui telefonuok Boulevard 9881 

po 4 vai. po piet.

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

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

XXXJXXXXZXIXXXXXXIXXIXXXXk

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

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted Chicago, III.
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

A

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abclnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.
, MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakaro.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


