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1 tai i jos
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Britų prekybos laivas I^ariston 
audroti sudaužytas; šeši ju
rininkai išgelbėti.

Mažiausia kai- 
colis (apie 30

MASKVA, sausio 27. — Na
mų tarnaičių sąjunga atsisakė

Naujienos pagelbės
Desėtkai tūkstančių Naujienų

LONDONAS, sausio 
šiandie tapo pasirašyta 
Anglijos sutartis dėl 
skolų Anglijai mokėjimo. Ei
nant sutartim, Italija savo sko
lą Anglijai turės sumokėti 
62 metus, mokėdama kas 
tais, aplamai, apie po 22 Vs 
liono dolerių.
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25 žmonės žuvo 
laivui sudužus

Susekė vėl bolševikų są
mokslą Balkanuose

Rusija neįmano ką daryti su 
besibastančių vaikų armijomis
25 jurininkai žuvo Aliau 

tiko vandenyno
Susekę “bolševiky sąmok 

slą” Balkanuose
Jugoslavijos vyriausybe suėmus 

sensacingų ir Maskvą inkri
minuojančių dokumentų.

Benamiai vaikai terorizuo 
x ja miestus Rusijoj
Dideli būriai palaidų, išbudėju* 

siu vaikų puola gyventojus ir 
plėšia namus

praeivius,

pasta rasias 
vaikų tit- 

gyventojus, 
ir plėsdami.

HALIFAN, sausio 27. — Vo
kiečių garlaivis Bremen prane
ša bevieliniu telegrafu, kad 
šiaurinėj Atlantiko vandenyno 
oaly, po dviejų dienų grumi mos 
su audromis, sudužo Britų pre
kybos laivas Lariston, ir kad 
dvidešimt penki laivo įgulos 
žmonių prigėrė.

šeši laivo įLariston f 
buvo vakar vokiečių garlaivio 
Bremen išgelbėti, bet likusieji 
kiti žuvo kartu su laivu.

Nelaimė ištiko ir kitą Britų 
prekybos laivą, Antinoe. kuriam 
pagalbon atvyko Jungtinių 
Valstijų garlaivis President 
Hoosevelt. Pastarasis, gelbėda
mas laivo Antinoe žmones, ne
teko dviejų savo žmonių. Del 
nepaliaujančios audros, pagai
las davimas labai apsunkintas.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
sausio 27. Valdžios agentai 
vakar padarė didelę kratą ko
munistų centro įstaigoj Belg
rade ir, sako, suėmę sensacin
gų dokumentų, parodančių 
vimą didelio komunistų 
mokslo Balkanuose.

Tarp suimtų dokumentų 
žmonės čekių ir kvitų didelėms pini

gų sumoms, gautoms iš sovietų 
Rusijos. Iš dokumentų esą ma
tyt. kad artimiausias komunis
tų tikslas buvęs laimėti sau 
Jugoslavijos kariuomenę ir dar
bininkų mases Belgrade.

Kiti dokumentai vėl parodą, 
kad sąmokslininkai planavę iš
šaukti revoliuciją visuose Bal
kanuose, visas pastangas kon
centruojant Viennoj, Belgrade 
ir Salonikuose.

bu-
sa- k

esą

MASKVA, sausio 27. Ba
do ir šalčio genami, dideli pa
laidų, besibastančių vaikų bū
riai plaukia iš apielinkių j • di
džiuosius Rusijos miestus, kur 
jie stengiasi savo gyvastį “šiai/ 
kyti džpuldinėdami 

| vokdami sankrovas, 
• namus.

Charkove per 
dvi dienas benamių 
veikai terorizavo 
puldami namus
Ginkluotai milicijai tik • su di
deliu vargu ir grūmojimais 
šauti pavyko šiokia tokia tvar
ka padaryti. Keletas dešimčių 
tų mažų palaidūnų buvo suim
ta.

Vienos tų pabastų vaikų kuo
pos lindynę Maskvoj atlankė 
poni Kalininienė, centralinio 
vykdomojo komiteto pirminin
ko žmona. Ta kuopa buvo ap
sigyvenus vienoj milžiniškoj,
dabar nebevartojamoj, deguti- 
nėj.' Kalininienė išbuvo su
tais mažais pabastomis per vi
są naktį ir nemaža 
jų gyvenimo būdą.

Pasirodo, kad tie 
“praktikuoja” tam 
sies “komunizmą”,
pavyzdžiui, yra specialistas vo
gti moterų šernoles; antras 
simiklinęs grobti duonos kepa
lus; trečias 
— drabužius
kiekvienas, kas 
suneša savo lindynei! ii visi 
gini visu kuo naudojasi, 
kur nenori dirbti ar vogti, 
tami laukan iš kuopos, 
tranai iš avilio. * k

Vaikai turi if savo žvalgybą, 
kuri iš anksto moka sužinoti 
policijos planus ir besiruoši- 
mus pulti, pabastų būklę.

Kalininienė sako, kad tie 
maži ip-abastos taip papratę gy
venti palaidai ir 
kad nesą jokios 
kyti juos vaikų 
ir našlaitynuose. 
nieko negalėsianti padaryti; su 
jais, jeigu pagalbon 1------
sianti visa visuomenė.

patyrė apie

vaikai irgi 
tikros
Viena:

rų- 
jų.

iš

Italija susitarė su Anglija 
dėl škuly

Nepriima rusų kuni- 
gaikščiutės tarnai

čių unijon

Iš

Rusiją apniko vilkai ir 
pasiutimo liga

bado siuntą rajus vilkai puo 
la ukius ir drasko naminius 
gyvulius.

• kurą: ketvirtas 
, ir tt. Vakare 

ką laimėję?, 
ly- 

Tie, 
nie
kaip

Netinką šeimynai auginti 
negalės vesti

Telefono tarnautojų 
streikas pabaigtas

■•'t- . Į.

. DĖS MOINES, lowa, sausio 
27. — Einant naujai lowos 
valstijos priimtu įstatymu žmo
nių padermei gerinti, valstijos 
valdininkai dabar taiso sąrašą 
visų tokių asmenų, kurie laiko
mi kaipo netikę vesti ir šeimy
nai auginti. Vardai tokių “ne
tinkamų” asmenų, kurių skai
čius, manoma, sieks apie 100 
tūkstančių, bus surašyti alfa
betine eile ir išsiuntinėti vi
siems kaunčių klerkams.i Pasta
rieji turės žiūrėti, kad asme
nims, kurių vardai bus padSti 
sąraše, nebūtų duodami leidi
mai vesti.

Netinkamų vesti 
bus 
jos 
sos 
čių 
rie
kūne yra 
išlaikomi, ar bent 
buvo gavę, 
taip jau visi toki asmens, apie
kuriuos bus žinoma, kad jie tu-

HABRISBUBG, Ilk, sausio 27. 
—. Sutikus ginčą išlyginti arbi- 
tracijos keliu, streikuojančios 
Illinois Southern Telephone 
kompanijos tarnautojos grįžo 
į savo vietas dirbti. Susisieki
mas telefonu, kurs buvo nu
trauktas per daugiau kaip tris 
savaites, dabar vėl atsteigfas.

Telefoninkių ginčas su kom
panija turės būt išspręstas per 
ateinančias dvi savaites.

Klebonas gina savo 
gaspadinę teisme

L Pacific and Atlantic Photo]
“Grafas” arba “kunigaikštis” Haliloff su Dclight Pottcr 

Arnold, kurią jis vedė balandžio mėnesyj. Dabar Arnold nori 
gauti (livorsą, nes jos “kunigaikštis”, pasak laikraščių, esąs pri
gavikas, kurį ieško Europos ir Amerikos policija už čekių klas- 
tavimą ir kitokius darbus.

Fašistai smurtu “italina” 
piety Tiroliu

Gyventojus vokiečius krikštija 
italais; persekioja 
laikraščius

vokiečių

“Dievo sunūs" pasmerk
tas mirties bausmei

krikštydamas upėj 
afrikiečius, 

prigirdė.

Fanatikas, 
tamsius
žmonių

keletą

sąrašuose 
padėti vardai visų valsti- 

įstaigų — kalėjimų, patai- 
namų, proto ligomis sergan- 
jstaigų, etc. — įnamiai, ku- 
gali būt paleisti; visų tų, 

visuomenės lėšomis
gauna, ar

kaųntės pašalpos;

Sovietai padare kon
traktą su Fordu 12,- 

000 traktorių

sausio 8. [Lž]. 
nagrinėjo 
Sleino su 
“žemaičių 
Pavasarį 

korespon-

TAURAGE
— Taikos teisėjas 
bylą, Gaur&š klebono 
vietos laikraščio 
Balso” redaktoriumi. 
“Ž. B.” |buvo tilpusi
dencija iš Gaurės, kad klebono 
gaspadinė mokytojauja klebono 
užlaikomoj privatinėj mokyk
loj, kad toj mokykloj mokiniai 
mažai išmoksta, neturi mažiau
sio supratimo apie mandagumą.

Teisme klebonas tvirtino 
esant netiesą. Teisėjas klebo
nui pasakė: Tamstai turiu pa
stebėti, kad korespondencijoj, 
jei ir šmeižiama, tai mokytoja, 
o prie ko tamsta?

Klebonas įpykęs atsakė: 
“Panie”, aš užlaikau mokyklą, 
moku mokytojai algas todėl ją 
ir ginu.

Beleckas klebonui priminė, 
kad švietimo ministerija išlaiko 
visos Lietuvos mokytojus, bet 
nė vieno teisme negina. Klebo
nėlis nuraudęs atsisėdo. *

Byla numarinta.
Tą pačią dieną nagrinėtos 

dar dvi “žem.'Balso” bylos, su 
garsiuoju Švėkšnos kanaunin
ku Maciejauskiu ir apskr. virši
ninku. Pastaroji atidėta iš
kvietimui liudininkų, gi už ka
nauninko neva “šmeižimą” re
daktorius Augaitis - nubaustas 
savaitei arešto, 100 litų pini
gais ir po 10 et. baudos nuo 
kiekvieno išplatinto ekz. Paduo
ta Apygaidos Teismui apeliaci
ja.

MASKVA, sausio 26. — So
vietų laikraščiai šiandie paskel
bė, kad valdžia padarius su 
Fordo kompanija kontrakb. 
dvylikai tūkstančių ti aktorių. 
Kreditas duota devyniems mė- 
nesiams.

Laikraščiai labai patenkinti 
tuo, kad Fordo kompanija ne
reikalavus iš sovietų valdžios 
jokios oficialės garantijos, bet 
pasitenkinus vien sutartim, pa
daryta su Amtorgo prekybos 
korporacija.
Fordo kompanija paduoda ki

tokias sąlygas
DETROIT, Mich., sausio. 26.

Fordo kompanija sako, kad
kontrakto sąlygos kiek kito-, 
kios, ne kąd Maskvos laikraš
čiai skelbia. Iš Ford Motor 
kompanijos River Rouge fabri
kų sovietų valdžiai esą pasiųs
ta dešimt tūkstančių traktorių. 
Einant kontraktu, rusai turi už 
visą tą siuntinį sumokėti gy
vais pinigais 75 nuošimčius tuo
jau, o likusiems 25 nuošim 
čiams duodama kredito dešim
čiai mėnesių.

Afrika,
Brokėn

KEPTAUNAS, Pietų 
sausio 27. Vakar 
Hille pasibaigė teisinas vieni; 
tikybinio fanatiko, 
derc, kurs pats 
“Dievo sūnumi”.

Tasai fanatikas, 
“Dievo sunumi”, vertė tamsius 
čiabuvius savo tikėjimai! ii 
krikštijo juos upėj, visai pa
nerdamas vandeny. Bekrikšty- 
damas jis tuo bud u keletą “at
sivertusių” prigirdė. Teisina* 
pripažino jį kaltą ir pasmerkė 
mirties bausmei.

sausio 
valdžia 
Italijos

tomo Njen- 
save vadino

itališkai, 
vokiečiu

nieko neboti, 
galimybės lai- 

piieglaudose 
Viena valdžia

MASKVA, sausio 27. Bu 
siją apniko vilkai ir pasiutimo 
liga. Maskvoj dabai mirė pasiu
timo liga penki žmonės, kurie 
buvo pasiutusių gyvulių su 
kandžioti. Ta liga plečiasi dėl 
privisimo šilkų ir palaidai be
sibastančių mieste ir apielinkė- 
se šunų ir kačių. Vienas žmo
gus buvo Maskvos priemiesty 
vilkų gaujos sudraskytas.

Apskaičiuojama, kad įvairin
si1 klasto dalyse tuksiančiai gal- 

buvo sudraskyti iš bado 
, kurie pulte 

puola ūkininkus, grobia ir dras
ko jų galvijus, avis ir kiaules

priimti nariu buvusią kunigaik- j vijų buvo sūdri 
Ščiutę I)bolenskają, nors ji da- : pasiutusių vilkų,
bar irgi duoną pelnosi kaipo 
tarnaitė. Nepriima jos dėl to. 
kad ji kilus iš aukštos aristo
kratijos.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

nealei-

Bijoma naujų potviniv 
Olandijoje

Rogutėms patekus po 
autu, trys vaikai 

užmušti

UAAGA, Olandija, sausio 27.
Olandijoj upės vėl ėmė smar

kiai tvinkti. Kadangi dėl nepa
lankių oro sąlygų nebuvo gali
ma pataisyti buvusių potvinių 
išardytų ir gadintų tvankų be) 
pylimų, žmones bijo naujos 
potvynių nelaimės.

VIENNA, Austrija, 
27. — Italijos^ fašistų7 

'ėmė smurtu • “italinti” 
laimėtą pietų Tiroliu, kurio gy
ventojų didžiuma yra vokie
čiai. Visos iškabos verčiama 
dėti tik itališkai, žmonių var
dai pavardės keisti 
Pradėta persekioti
spauda. Dabar fašistų dekre
tu tapo uždarytas vokiečių laik
raštis Meranerzeitūng, kurt 
buvo leidžiamas pietų Tiroliųje 
per penkiasdešimt aštuonis 
metus, 
zeitung, padaryta 
šistų organu, 
areštuoja už 
nors šautuvai 
klinia'

penkiasdešimt
Kitas laikraštis, Alpen- 

grynai fa- 
Daug tiroliečių 

laikymą šautuvų, 
buvo tik medžio-

Kalėjimas už gyvos 
katės sudeginimą

Afrikiečiai turi savą
‘‘evoliucijos” teoriją

Oro pašto aviatorius 
mirtinai sušalo

DECATUR, III., sausio 27.
Trys vaikai, norėdami giažiai 
pasivažinėti, savo rogutes ne
matant prisikinkė prie stapte- 

jums. Įėjusio automobilio. Kai auto- ’ 1 • a• a.t. • ♦ . su- 
sa- 
au- 
pa- 
pa- 

___  _____ 1 iš priešingos 
pusės kitu automobiliu. ‘ Visi

Desėtkai tūkstančių Naujienų mobilia palėkė gerą galą ir 
skaitytojų ieško bargenų Nau- ko kiton gatvėn, vaikai su 
jienose ir skaito klasifikuotų-j vo rogutėmis pasileido nuo 
jų skelbimų puslapius kasdie- tomobilio, bet čia smarkiai 
ną. Parašykite į Naujienas ką1 slydusios į šalį jų rogutės 
turit parduoti, o pirkėjų atra-jteko po lėkusiu 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai- vaikai, amžiaus 10-11 me-

NEW ORLEANS, La 
šio 26. — Praeito sekmadienio 
naktį mirtinai sušalo Charles 
Lenaux, 21 metų, oro pašto 
lakūnas, kurs su savo draugu, 
aviatorium Henry Ransdell, 
buvo priversti oro pašto aero
planu nusileisti į lieknus netoli 
Mississippi upės žiočių. Žinia 
apie tą tragediją gauta tik 
šiandie.

sau-

LONDONAS, sausio 27. — 
Ką tik sugrįžęs iš Afrikos mi
sionierius kun. 11. C. Graham 
pasakoja, kad • afrikiečiai turį 
savišką “evoliucijos” 
Viena Kongo giminė, 

tiki, kad bez- 
išsigimusios iš 
'l'ie afrikiečiai 
esame geresni

Batagni vardu, 
džionės esančios 
negerų žmonių, 
saką taip: “Mes
ir kilnesni už beždžiones; to
dėl mes jas valgome.”

teoriją, 
žinoma

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

tų, buvo užmušti.

Angliakasys A. Tojonis 
rasta negyvas

Suėmė 50,000 doleriu 
vertės opiumo

MANILA, Filipinai, 
27.

sausio
Muitinės valdininkai _ _ _ — —SPSINGFJELD, Uil., sausio

;27. s— Vienoj lušpelėj, kame I konfiskavo 50,000 dolerių yėr- 
ParduokiJ kas jums nereika«ijis gyveno, vakar rasta negy- tės opiumo, kurs buvo bandyta 

lingas per paskelbimus Naujie- (vas kasyklų darbininkas, Anton išgabenti krantan iš atplauku- 
nose. (Tojonis [gal lietuvis?], 50 me- šio iš Konstantinopolio Britų

tų amžiaus. (garlaivio Knight Companion.

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

Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 

,žiemių vakarų vėjas.
Vakar temperatūra siekė mi

nimom 6°, maksimųm 21° F.
šiandie saulė teka 7:08, lei- 

1 džiasi 1:58 valandą.

ST. PAUL, Minn., sausio 27.
Prisaikintųjų teismas šian

die čia pasmerkė kalėjimui du 
asmeniu, patrauktu tiason už 
gyvos katės įmetimą degančion 
krosnin. Apartamentų namų 
valdytojas, John Bahilly, nu
teistas trims mėnesiams sun
kiųjų darbų kalėjimo, o dženi- 
toris Morris Thompson, kurs 
katę įmetė krosnin Rąhilly lie
piamas, gavo pusantro mėnesio.

Banko kasininkas prisi
pažino pavogęs 100,000 

dolerių

DULUTH, Minn., sausio 27.
George W. Lawrence, buvęs 

Gary Peoples State ‘banko kasi
ninkas, prisipažino, kad kasi- 
ninkaudamas jis pavogęs 100,- 
000 
Jis 
tės

dolerių to banko pinigų, 
pasiųsta į St. Louis kaun- 
kalėjimą.

Verdi 25 atmintinės
ROMA, Italija, sausio 27. 

Šiandie visoj Italijoj švenčia
ma didžio italų operų kompozi
toriaus, Giuseppe Verdi, dvi
dešimt ir penktų metų mirties 
atmintinės. Visi laikraščiai pil
ni jo gyveninio ir darbu ap
rašymų.

f

Nusižudė žymus Mil- 
waukees gydytojas

MJIAVAIKEE, WIS„ sausio 
126. Žymus vietos gydytojas, 
Dr. William Carzke, 45 metų, 
lustas savo ofise negyvas. Vi
sa jo burna buvo išdeginta 
rūgštimis. Paliktame laiškely 
nusižudėlis prašo apie jo mirtį 
pranešti

Garantija 
Greitumas
Pigumas

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Žvil^snys į Praeitį
Amerikos lietuvių darbininkų 

judėjimas turi vieną savo ryškų 
požymį.: nuo pat oficialaus su 
tvėrimo socialistinės organizaci
jos, kas įvyko, rodos, 1905 'me
tais, tos organizacijo 
buvo tai mažesni, tai 
nuomonių skirtumai 
skini tada tik-ką 
L. Socialistų Partijos Ameriko
je (vėliau Liet. Soc. Sąjunga).* 
Tuolaikinės priežasties reikia | 
ieškot pačiame momente įsikū
rimo tos organizacijos — ji kū
rėsi tuo laiku, kai Rusijoj dide
li dalykai dėjosi, sudrebinę Ru
sijos carų sostą, nuo ko jau ca
rų sosto pamatai ir nebepasitai- 
sė/kol 1917 m. šis sostas visai 
nesubiro. 1905 m. Rusijos (ir 
Lietuvos) revoliucijoje dalyva
vo ne tik vietinės įvairaus pava
dinimo socialistinės organizaci
jos, bet ir šiaip pažangesni ele
mentai, kartais net neturintieji 
jokio nusistatymo, tik prisišlie
ję prie .socialistinių grupių, ma
nė gelbėję ųuvertime amžinojo 
reakcijos stulpo — carų sosto.

Bet 1905 m. Rusijos revoliu
cijoje reakcijos tvirtovė nebuvo 
nugalėta; liko tik jos pamatai 
išjudinti. Laikinai sustiprėju
si reakcija tuom labiau bandė 
atsimokėti už jai padarytą Smū
gį, taigi nedyvai, kad revoliuci
jos dalyviai pasklido po visą

ti viduje
didesni 

tarpe at- 
sutvertos

lyvių, įvairių nusistatymų, pate
ko Amerikon, t. y. j Jungtines 
Valstijas. Daug pateko ir lietu
vių. Tik ką susitvėiusi tuomet 
Liet. Soc. P-ja Amerikoje turė
jo atviras duris ir į jas ėjo, kas 
norėjo, kas maždaug pritarė nu
vertimui caro Rusijoje. Į vietos 
reikalus, Į vietos politinį darbi
ninkų gyvenimą, Liet. Soc. P-ja 
nekreipė domės, arba jei kreipė, 
tai labai mažai. Kiekvienas gy
veno laiko įspūdžiais.

Bet, laikui bėgant, Rusijęje

rodė, jog tuč tuojaus apie pasi
kartojimą dideliame maštabe 
Rusijoje revoliucijos nėra ko 
svajoti, pradėta apsidairyti apie 
save, apie savo orgnaizaciją vie
toje. O kada pradėta dairytis, 
pastebėta, jog Liet. Soc. P-ja 

-Amerikoje subarusi savyje įvai
raus plauko elementus,‘ kartais 
labai griežtai skiriančiųsi. Pa
sirodė, jog organizacija net var
dą klaidingai sau yra davusi. 
Pradėta daug kas taisyti, pra
dėta daugiau taikytis vietos, o 
ne momento reiakajavimams, 
pradėta užmegsti tampresni ry
šiai su Amerikos “Sočiai i s t Pal
ty”, kol, galop, visai su ja nesu- 
sirišta. Pačios' organizacijos vi
duje pradėjo aiškiai išsireikšt 
nuomonių skirtumai, pasirodė 

.frakcijos, pasirodė grupių dife- 
renci j avimasis.

Toks padėjimas, bendrai 
imant, darbininkų judėjime visų 
tautų nenaujiena; negalima sa
kyti, kad toks padėjimas neštų 
blėdj pačic m darbininkų judėji
mui. Pi šir.gai, tas reiškia tik 
pažangą tos tautos darbininkų 
judėjimo, kur jaučiama pažini
mas viens kito.

Ir, nežiūrintfrakcionizmo, ne
žiūrint pasirodžiusio net kartais 
ir ne visri švarios tarp grupių

ir atskirų asmenų polemikos, so
cialistinis lietuvių judėjimas 
laikotarpy, kuomet man teko 
aktyviai irgi dalyvaut, — t. y. 
laikotarpy 1905 — 1913 m. — 
kilo vis augštyn.

štai eiliniame numeryje “L. 
S. S. žinios” (141 N.) radau pa
minėta apie vieną to laiko tarp
grupinio draugų diferencijavi
mosi epizodų straipsny “Mū
siškiai “Komunistų” pranokė
jai”. Ant šito epizodo aš ma- 

jnau biskį apsistot, nes straipsny 
paliesta mano asmuo, ir sekant 
toną paties straipsnio, paliesta 
su tikslu nušviesti dalyką nela
bai gražia šviesa.

Istorijas, darbininkų 
mo tyrinėtojas, jei jis 
archyvo dokumentus, 
būt bešalis. Tuomet po darbui 
priduodama didesnis apkaina- 
vimas, nes jis esti objektyves
nis. Bet jeigu kas knisasi ar
chyve ištraukt iš ten vieną kokį 
epizodą, kad pasinaudot momen
to einamiems ginčams, duoti 
tam tikrą, jam reikalaujamą, 
spalvą, tikslu pašmeišt, pajuo- 
dint netinkamą asmenį ar orga
nizaciją — tuomet mes pripratę 
skaityti panašų tyrėją šališku, 
ir jo darbui duodame inaža_reik
šmė.

Amerikos liet, darbininkų ju
dėjime visuomet greta būtino 
partijinio diferencijavimosi se
kė ir charakteringa rusų darbi
ninkų partijiniam gyvenimui as
meninė polemika, noras asme
niniai ar grupėmis įgelti viens 
kitą. Tie patys simptomai ne 
tik ką neišgyventi, bet dar aš
tresnėj formoj jaučiami ir da- 
bcr. Tą galima spręst, skaitant 
spaudą socialistinės ir komunis- 
nės srovių. Abi srovės viena 
kitą užvardydamos deda j ka
butes — 
alistas.” 
tais net juokas ima: abi srovūs 
viena kitą neigia, skaito neva 
neteisėtomis, nors tikrenybėj 
abi srovės gyvena, veikia, yra 
teisėtos gyvenimo aplinkybių 
išraiškos... Tokis jau mat pa
čios gamtos veiksnys: daryt gy
venimą netaip nuobodžiu...

Tikslą įgelt netinkamus asme
nis ar organizacijas aš įžiūrėjau 
ir virš paminėtame straipsny, 
kuris, būdamas be parašo, reiš
kia net oficialės partijinės įstai
gos praeities apžvalgą.

Tepavelyta bus tat ir man tar
ti keletą žodžių, kaipo “kaltinin
kui” buvusių praeities “baiseny
bių”, — kurias, sakau, objekty
vus istorikas traktuotų visai jau 
ne taip neigiamai, kaip traktuo
jama ’ minėto straipsnio auto
riaus (ar autorių).

Nieko nėra be priežasties — 
sako patarlė. Buvo priežastis 
atsiradimo Rusijoje bolševizmo 
ir menševizmo, buvo priežastis 
sugriuvimo kruvino Rusijos ca
rų sosto, įvykimo revoliucijos 
ir, galop, pasilikimo 
lių... Rusijos šalies 
eserų ir menševikų, 
žastis ir atsirado L. 
kių baisių individų kaip Gaiga-, 
las, Bagdonas, Preikštas, žaga
ras, Bernotas, kaip yra 
priežastis, kad dabar ten egzis
tuoja socialistinė ir komunistinė 
srovės. Tai istorinės būtiny
bes, kurioms vargu beg gali už
bėgt kelią kaili iš vienus pusės

judėji- 
ima iš 
privalo

“komunistas” ir “soci- 
Iš šalies žiūrint, kar-

už vartė- 
politikoje 

Buvo prie- 
S. S-je to

Kuris iš

sazi

buvo 
nuo- 

daii}5, 
atsi-

Blmbos, Pruseikos ir Andriuliai, 
taip iš kitos — šmoteliai, Gri
gaičiai ir kiti, nors kasžin-kokią 
įtaką jie turėtų į visos, šalies 
darbininkų judėjimą. Kaipo is
torinę butenybę, be neapykan
tos, reikėtų tai ir traktuoti.

Neužginčijamas faktas, kad į 
partinį gyvenimą sykiu su or- 
ganizatyviu elementu 
na ir avantiūristinis, 
ma tiems avantiūrizmo 
tams buvo ir L. S. S.
savo laiku aš, žemiau pasirašęs, 
pakėliau balsą, tai visai tat ne
buvo balsas sutvert ‘*revoliuci- 
jonierių” organizacijų su "mak- 

simum’’ reikalavimais, bet bal
sas asmeninio nepasitenkinimo 
tūlais veiksniais buvusių arti 
centro 'ir organo žmonių. Ra
šančiam straipsnį “L. S. S. Ži
niose” tur būt nežinoma, kad 
1908 metais centrą valdė “ai da 
troika udalaja” — Dubickas, 
Baltrušaitis, Bagočius.
jų šiandien socialistas — neži
nau, nes jų veiksmai šiandien 
išėję iš mano aky regės. Tuomet 
jie nebuvo socialistai (? Red.). 
Nebuvo socialistai idėjoje, ne
buvo ir darbe. Atsakomingose 
Sąjungos įstaigose būdamas, be
galėjau nutylėti net ir tuo atve
ju, nors mamačiau, jog asmeni
niai aš nuo to nukentėsiu. Ir 
nukentėjau. Pats straipsnio au
torius tą epizodą pamini sekan
čiai: “Bernotas gi, kuris vari
nėjo intrygas organizacijoje, 
dirbdamas, kaipo zeceris, “Ko
vos” spaustuvėje, buvo atstaty
tas iš darbo...” ir tuomet Sąjun
ga pradėjusi aprimti...

Sąjungos praeities aprašytu
jas šiuo atžvilgiu nevisai
ningas. Jis nesakė viską, kas 
Sąjungoje įvyko. Tuomet jam 
prisiėję butų pridėti ir štai kas: 
“Bet prašalinusieji Bernotą Ba
gočius, Baltrušaitis ir Dubickas 
neužilgo liko centro įstaigų pa
šalinti susekus daug netikslu
mų, (Netiesa. Nū vienas čia 
paminėtųjų trijų asmenų nebu
vo prašalintas! Red.), o Berno
tas, po keleto menesių atostogų 
Lietuvoje, pribuvęs į Ameriką, 
vėl buvo pakviestas prie darbo 
kaipo zeceris, ir dirbo ten iki 
1913 metų, aktyviai dalyvauda
mas Sąjungos gyvenime.” Jei
gu autorius tą butų pridėjęs, tai 
butų ir sąžininga ir teisinga. 
Dabar gi išrodo lyg į norą pa- 
juodint netinkamą asmenį.

Giliau pažvelgus į epizodą, 
kuomet Dubickas-Baltrušaitis 
susikivirčijo su 13-ta kuopa 
novoms nenoroms prisieina kčn- 
stažuoti faktų, jog tai 
pradžia diferencijavimosi 
monių Sąjungoje, kės jau 
vėliau įsikūnijo oficialiu
skyrimu komunistų nuo socia
listų. Gal oficialia skilimas ir 
ne-būtų įvykęs, j-ei prie to ne
būtų prisidėjusi istorine bute- 
nybė — įvykęs Europoje didy
sis karas, kuomet II interna
cionalo nariai šeidemanas ir 
Renodelis, nežiūrint partinės 
disciplinas, pasiėmė po kardą 
ir išėjo viens prįpš kitą. (Visai 
ne! Scheidemann’as ir Renau* 
d.J’is elgėsi taip, kaip buvo 
nutarusios jų partijos. Ar geri 
buvo tie nutarimai, tai kitas 
klausimas, bet partijos discip- 
linot laužymo tų dviejų asme
nų pusėje nebuvo. Red.). Prie
žastis, rodos, ne iš menkiausių, 
taip jog net Il-rasis interna
cionalas nedrįso ilgoką laiką 
savo gyvybes rodyti, ir leido 
susikurti internacionalui tarp 
dangaus ir žemės su Fricu Ad- 
leriu priešaky, kuris ir gyva
vo ilgoką laiką, kol, galop, bu
vusieji draugai, verčiami gyve
nimo, pa'dėjo kardus ir vėl iš
tiesė viens kitam rankas priža
dėdami sekti darbininkų soli
darumo dėsnius ir atsteigdami 
II-jį Internacionalą.' (Tai yra 
visiškas faktų iškraipymas. Da
bartinis socialistinis Interna
cionalas yra ne “atsteigtas ILis 
Internacionalas”, bet nauja or
ganizacija. Internacionalo isto
rija karo mitu ir tuoj po ka
ro taipgi buvo visai ne tokia, 
kaip pasakoja A. Bernotas. 
Red.). Ar tas atsteigimas turi 
prasiu^ ir logiką tą hš čia 
nenagrinėsiu, palikdamas • alei-
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vau — prisiėjo patirti, dau^ 
nemalonumų. Gal ta srove, ku
rion aš jaučiau didesnį patrau
kimą ir kuriai daugiau esu pa
šventęs fizinių jėgų, asmeniui 
man yra'atmokėjusi vien tik 
akmenimis ir purvais į veidą: ji 
bandė net moraliai ir fiziniai 
taip prislėgti, kad aš neatsi- 
kelčiau daugiau. Bet kaip iš 
vienos, taip ir iš kitos puses 
nemalonumus man 'daro ne 
idėja, bet atskiros aferistų gru
peles, kurių aš niekuomet ne- 
pakenčiau ir nepakęsiu. Pq|ai- 
kavimas blogumui ne mano 
charaktery. Ir to savo charak
teringo palinkimo nemanau iš- 

.ųyvonti. 0 idėja vistiek pasilie
ka idėja.

Bet duot gąrbę man būti pra
nokėju dabar gyvuojančios di
deles (? Red.) politines sro
ves — komunizmo - perdide- 
le garbė! Net ir ne su palan
kiais tikslais mano asmeniui 
“L.S.S. žinių” straipsnio auto
rius, visgi persišoka, suteikda
mas man, Gaigalui, Preikštui, 
Žagarui ir kt. komunizmo prar 
nokčjų vardą... Ką pasakys 
Kapsukas su Angariečiu? Dar
bininkų judėjime mes tik nykš* 
tukai, eiliniai ratų stipinūliai, 
nedaranti įtakos į darbininkų 
srovių konsolidaciją. Ir momen
tas, apie kurį/“L.S.S. Žinių/’ 

Jeigu gi pažvelgsim į praeitį, 8*rp!l>snl° autorius kalba, 
- - ._ > yra momentas ne gimimo nau-

be.šališkai, jos tvčrimosi j i<)S kotnunistų paiti jos, o tik
i progresavimas ( ? Red.) pačios 
L.S.S-gos, jos narių pačių sa
vęs pažinimo, nuomonių ir su
sipratimo gilinimo momentas. 
Taip jį 
luoti. Ir paantrinu: laikotarpį 
1908 -1913 metų, aš laikau 
pavyzdingiausiu L.S.S-gos vys
tymosi momentu. Ar ji ateis 
kada nors į tokį pat materialį 
ir dvasinį bujojimą — ateities 
dalykai.^ —A. Bernotas. \

socialistų partijų 'vadų “išcjar 
Vystę” ir apie kitus nuvalkiotus 
polemiškoje literatūroje klau
sinius. Jodei ir jo sprendimai 
apie 'L.S.S. praeitį neišvengia
mai turi birt kitokie, negu mu
sų. Bet svarbu yra ne tai, ar 
A. Bernotui patinka, ar ne šia
me skyriuje išreikštoji nuomo
ne apie tą “maksimalizmą”, ku
riam jisai 
svarbu yra, 
buvo apie 
Pasirodo
notas neužsigina, kad jisai bu
vo /“maksimalistas” ir mėgino 
tų. savo “idėjų” paskleisti Są
jungoje, veikcluiHHs už nugaros 

L.S.S įstaigų, kuriose jisai dir
bo. Jisai sakosi elgęsis taip, va
dovaudamasis geriausiais 
rais. Bet mes jam galime 
minti, kad gerais norais 
pekla išgrįsta!..

Redakcija.

kitąsyk vadovavo;
ar L.S.S. žiniose 

tai parašyta tiesa, 
taip: pats A. Ber-

no- 
pri- 
yra
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ties istorikams, kurie gal bus 
bošai iškesn i. Bet atsiradimas 
komunistų partijų visame pa1- 
šaulyje, jau sekant tik virš pa
sakytą, turėjo savo priežastį. 
(Tai anaiptol nebuvo svarbiau
sia priežastis, — kas matyt jau 
iš to fakto, kad visu eilė griežy 
čiausiųjų karo priešų — Adler, 
Kautsky, MacDonald, taipgi Ru
sijos menševikai-internacioiia- 
listaį, Amerikos Debs ir tt.

I paliko socialistų pusėje, o tokie 
“džingos”, kaip Franci jos Ca- 
ohin, *uuėjo pas • komunistus. 
Red.). Net pats didysis karas, 
padaręs visame pasaulyje tiek 
matcTiaies ir moralėm bledies, 
kažin ar nebūtų turėjęs išsi
sklaidyti (! Red.), nelyginant 
debesiui sutikus smarkius prie
šingus vėjus, jei II-sis Interna
cionalas (geriau jo vadai) bu
tų atlikęs savo tiesiogines pa
reigas. ..

Bet... II-sis Internacionalas 
valandėlei užmiršo savo prievo
les. Karas išbujojo su visomis 
“civilizuoto” žmonių skerdimo 
baisenybėmis; Kapitalas pasi
juto triumfuojąs ant krūvų 
darbininkų lavonų.. . Ąr tai ne
buvo priežasties pasireikšti ne
pasitenkinimams,
mams arba net užgimti 
joms politinėms srovėms, par
tijoms? Neužmerkime, vyrai, 
akių, atsigrįždami į praeitį! [

L.S.S., pdrkratinesim nuodug
niai, 1 
aplinkybes ir sąlygas, visą tą 
įtaką Rusijos revoliucijos siū
buojančių bangų į lietuvių dar
bininkų judėjimą - rasim ir 
ten priežastį to “insurgentinio” 
judėjimo, apie kurį mini “L. 
S. S. Žinių” straipsnio auto
rius. Nuomonių diferencijavi- 
inasis, neleistini atskirų asme
nų, ypač buvusių prie Centro, 
elgesiai, pavyzdžiui, viršmi- 
ne.tos “troikos”, vedė prie
nesusipratimų, larpsavio trini- 
mosi, net kūrimo kuopų su
savomis “maksimum” progra
momis... Asmenini aš, kai'da
bar objektyviai pažvelgiu į pra
eitį, randu joje daug “jaunys
tes aitrumo”, randu daug per
sisuk imu ir hedašokimų. Bet 
vėl, kai perkratai to momento 
aplinkybes, kai matai, kad 
nesni, jau pagyvenę “jaunystės 
liepsnos” ne tik kad nesng’ebe- 
jo mus nepatyrusius įvesti i 
atatinkamą vagą, bet savo ne
taktiškais pasielgimais nesi- 
orientavimu momento reikalavi
mais ir aplinkybėmis, kartais 
net tiesiog aferistiuiais darbe
liais (jų teko patirt ir matyt 
tuo laiku daug!) J>ylč alie-v 
jaus į liepsnojančią ugnį — 
priverstas esmu sau “dovano
ti” tuos savo “vaikiškumus” 
(Žinomas dalykas :-jnes “ca- 
cos’’, tik musų vadai netikę! 
Red.). Mes degėme pasiryži
mais darbininkų klasės reika
lams, mes davėme naujos jė
gos darbininkiškai armijai ko
voje su kapitalu, — reikėjo tik 
labiau prityrusioms tą kovą ar
mijos vadams tą jėgą sunaudo
ti, vesti tinkama vaga ir srove. 
Ant nelaimės, to momento mu
sų vadai, apie kurį eina kalba, 
nebuvo visai tinkamais judėji
mo tėvais jie daugiausia tik 
riejosi su savo vaikais...

Bet ir tai, nežiūrint kaip 
daug asmeniui esu nukentėjęs 
materialiai tr moraliai įel tų 
laikų tūlų vadų nesugebėjimo, 
nežiūrint net į tai, kad tūli ir 
po šiai dienai laiko mane savo 
asmeniu priešu (aš irgi taip 
pat!), visgi neprisieina tu
rėti perdidęles pretenzijas ir į 
menamus “vadus”. Juk ir jie 
buvo ne specialiai padaryti, o 
tik momento pagimdyti! Už 
tat visi nuomonių ir taktikos 
skirtume susidūrimai, visi ma
no idėjos neva “priešai” (iš
skyrus gryno kraujo karjėryč
ius, nesocialistus) — mano at
menami šiandien labai palan^ 
kioj ir malonioj. šviesoj. Tai 
vistiek mano bendrai atkaklio
je kovoje su dar ir šiandien 
nenugalėtu priešu!

Asmeninis mano gyv<-uimoi 
kelias labai dygliuotas. Tuom 
labiau, kad kaip iš taip vadi- 
nartios dešines srovės darbi
ninkų armijos, taip Ir is kairūs, 
kurion as labiau palinkęs bu-

Del bešališkumo reikėjo šis 
straipsnis įdėti, bet kiekvienas 
skaitytojas pripažins, kad jisai 
turi visai mažai vertės išaiški
nimui tų klausimų, dėl kurių 
autorius mėgina ginčytis su 
L.S.S. žiniomis. Iš asmens, da
lyvavusio pačiam sūkuryje tų 
kivirčų, kurie , ėjo Sąjungoje 

laukti 
Tuo gi

19()8 m., buvo galima 
bent šiek-tiek faktų.
tarpu A. Bernotas jokių tuklų 
iš to laiko Sąjungos gyvavimo 
nepaduoda. Vietoje to, jisai pa
tiekia keletą savotiškų “teori
jų” parodyti, kad jo ir jo to- 
laikinių vienminčių “maksima
listų”, išsišokimai buvę dova
notini. Tos jo “teorijos” te
čiaus arba yra visai be pama
to, arba remiasi gryniausiomis 
fantazijomis. Jeigu mes norė
tume būti tokie griežti teisėjai, 
kaip A. Bernotas, kuris savo 
oponentams ir kritikams prikai
šioja “nesąžiniškumą”, “aforiz
mą” ir kitokias nedorybes, tai 
mes galėtume jam už jo netei
singus prasimanymus apie as
menis, paliestus jo straipsnyje, 
parašyti ilgą ir storą pamoks
lą. Bet neapsimoka gaišytf lai
ką. Iš visa* ko matyt, kad A. 
Bernotas, nors jau dabar atsi
metę snuo “kairiųjų”, vis dar 
nėra padaręs revizijos savo įsi
tikinimams. Jisai dar tebetiki j 
visas tas kūdikiškas parfakas, 
kurias “komunistai” yra pa
skleidę apie didįjį karą, apie 
socialistų Internacionalą, apie

Naujoji LSS VIII Rajono val
dyba, pildydama pereitos kon
ferencijos nutarimą, yra pasi- 
fengusi surengti visą eilę pra
kalbų tose Chicagos kolonijose 
ir Chicagos apielinkese, kur 
nėra LSS. kuopų. Numatoma 
prakalbas si uosto miesteliuose: 
Chicago Heigbts, Indiana Har- 

Gary, Waukegan, Keno
je! kurie artimesni, bet

be r, 
slia.
dar nenumatyti miesteliai no
rėtų .surengti pra kailius, pra
neškite apie tai LSS. VIII Ra
jono organizatoriui adresu: K. 
Barimas, 1739 S. Hajsted St., 
Chicago, III., pažymint kokia 
didna butų parankiausia, kokią 
geriausia butų paimti svetainę, 
jos kainą, etc., o Rajono val
dyba stengsis tų draugų reika
lavimą patenkinti. Sutverus <L. 
S. S. kuopeles ar užmezgus ry
šius su pavieniais darbuotojais/ 
butų galima ir plačiau darbuo
tę išvystyti.

LSS. VIII Rajonas be to da
bar rengiasi prie antro savo 
vakaro, kuris įvyks vasario 28 
d., M. Meldažio< svetainėj. Va
karas numatomas tikrai mar
gas savo programų, bet geras, 
su visai nedidele, visiems pri
einama įžanga. Smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau. —K. B.

Pradžioj šio mėnesio atgijo 
L. S. S. 22 .kuopa, kuri d. d, Ke- 
mėžams išvažiavus buvo apmi
rusi.

Atgijusi ji tuoj stvėrėsi už 
darbo ir jau šį mėnesį spėjo su
rengti pralydbas ir prelekciją.

Prakalbos paminėjimui 20 
metų Lietuvos revoliucijos ir 
L. S. S. įsikūrimo įvyko sausio 
20 d., M. Meldažio svetainėj. 
Kalbėjo/ d. P. Grigaitis. Nors 
žmonių ir nėtiek daug buvo, 
bet aukų surinkta $13; atėmus 

rengimo lėšas (?5), liko $8, ku
rie tapo priduoti Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondan 
persiuntimui Lietuvon.

Sausio 24 d. įvyko ir pirmo
ji LSS. 22 kp. prelekciją M. 
Meldažio svetainėj. Skaitė inž. 
K. AhgustinaVičius temoj: “Po
piežiai ir jų bažnyčia”. Protek
cija rūpestingai prirengta, pil
na neginčijamų istorinių faktų, 
aiškiai parodanti popiežiją ir 
katalikų bažnyčios darbuotę. 
Žmonių pasiklausyti prelekcijos 
susirinko vidutiniškai, čia pra
kalbos ir prelekcijos yra už-‘ 
mirštąs dalykas, tad negalima 
tikėtis, kad iš pat pradžių jos 
Lutų sėkmingos, tečiaus reikia 
tikėtis, kad toliau jos darysis 
sėkmingesnės.
r Panašias protekcijas M. Mel- 
dažio svetainėj manoma rengti 
tankiau — kas ketvirtą sekma
dienį kiekvieno mėnesio. Se
kama prelekciją bus vasario 28 
d. Prelegentas ir lema bus pa
skelbti vėliau.

22 kuopa panašias prakalbas 
ir prelekcijas rūpinasi sureng
ti ir kitose jos veikimo rybosc 
esančiose kolonijose — Brigl> 
ton Parke ir 18-tos gatvės apie-

Kai dėl ką tik atgijusios ir 
dar neskaitlingos kuopos pra
džia darbuotes gana gera.

—Narys.

AUKOS LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATAMS

LSS. 22 kp., prakalbose (sau
sio 20 d., ;M. Meldažio 
Chicago) paminėjimui 20 
tų Lietuvos revoliucijos, 
tu vos Socialdemokratams 
ko jo: t

Plėtras Mankus $3.
Frank Klikna, Pranas Man

kus, Vincas Sabaliauskas, Ipo
litas Pečiukėnas, Antanas J ti
sas ir Kaįsim. Krikštanavičius 
po $1.

Smulkių aukų $4.
Viso surinkta $13.
Už svetainę užmokėta

svet.,
i me

au-

$5.
$8,

K. Baronas, Ižd.
Viršpažymėtą sumą priėmiau 

ir reiškiu giltą padėką varde 
L. S.-I). R. Fondo visiems au
kavusiems. —' J. šmotelis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Rengia ^BIRUTE”
Penktadieny, Sausio-January 29,1926 m.

' LIETUVIU auditorijoj;
3135 So. Halsted St.

Pradžia 8 vai. vak. ' ' Įžanga 75c. ir $1.0
šiaAie Koncerte pirmu kartu debiutuoja On 

Vilkas, “Birutės” choras, S. Krasauskienė, V. Bige 
liūtė, Jaunuolių Orkestrą, Lulu Rabin, Bijanskai 
Yozavitas ir kiti.

9

Po programo, šokis prie geros muzikos.
Kviečia visus “BIRUTĖ”.
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Nuo Odos Skaudamy 
Viety

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daujr kentėjimų nuo viso
kių odos lijęų Kaiinia. iSvenjfti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca-
'dum Ointinent yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, jsidrėskimų žaizdų, 
uŽgavimu skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum CMnt- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St^ Chicago 
Phone Canal 2591 

l............... i........... /

. .....................  u .
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

L

Tel. Lafuyntte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Ytiška,
3228 W. 88th Chicago, III.
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Del Blogo Miego, Ner
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Pagalios Štai Yra Nauja Gyduolė.
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo-

• stabų Palengvinimą ir l'žganė- 
(lininių į Kelias Dienas

Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai
vinantis, ir Jus jaučiaties nervuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų aptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai 
veikiu. .Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliari vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veikiai vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jei Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kaip daro tūkstančiai kitų žmonių 
kas mėnuo. Jums nieko nekainuos jei
gu Jums nepagelbėtų. Jis yra malo
nus imti ir Jus taojaus pradėsit gę- 
iU»u jaustis. Imk jį nors per keletą 
dienų ir jei Jus nrsijausit geriau ir 
neatrodysit geriau, nunešk likusią 
pakiuko dalį pas Jūsų aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Nu- 
ga-Tope išdirbėjai, taip gerai žinoda
mi, ką jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius,

'WR . ^:.r
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Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENF 
‘ AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos lįgon- 
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.

Kas Dedasi

Federantai - spaudos tais 
vės suvaržymo šalininkai

' V ' 4 ;• T , .r /i 1 s' 1 MIMM. _____ _ ____ __________ ________«

' l ' ♦ . L'
'r 1

NAUJIENOS, Chicago, TIi

nes valdininkai ,ir ne Virbaliuje, 
bet jau užsienyje — Eitkūnų 
stotyje.

Veltui toks federantų karščia
vimus! Tokių reakcininkų Lie-

tavoje tėra nedaug ir vėliau ar 
ankščiau doresni e j į Įlietu vos sū
nus visgi iškovos pilną spaudos 
laisvę.

—* Lietuvos darbininkas.

Lietuviai Advokatai

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicx- 

BANIS
AKU6ERKA

Pasekmingai1 pa
tarnauja^ mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
:r merginoms.

3113 S«th
Halatmi St.

Gera* ateinam naudojimui 
Unimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatismaa ar neuralgija 
vargina jua, ištrinkite skaudama* 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite. kad butų Inkaro vaisbašenklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry 4 South 5th St*. /
h Brocklyn, N. Y. j|

TERPENTINAS
PRAŠALINA KRLPĄ

Terpentinas įsigeria per odos sky
lutes tiesiai į skaudamv vietą kruti
nės raba gerklės. Prašalina beveik 
urnai visus susimetusius nešvarumus, 
kurie yra užgulę ant kūdikio gerklės. 
Bet suprantama, žalias Terputinas 
degina ir turi nemalonų kvapą. Bet 
į Turpo — Terpentino Ointmenta$ —— 
deginamas ir nemalonus kvapas yra 
pYašalintas. Ir ękstra gerai išvaly
tas Tet pentinas j Turpo, net suteikia 
geresnę pagelbą negu galias Terpen
tinas . Turpo netik, kad suteikia be
veik ūmią pagelbą, bet patrinate ei
nant gulti, atitolina krupą. Turėkite 
Turpo visuomet pas save namie. Nu- 
yf^rkite už 35c. arba 70c. slovikelį 
kiantiieu^nuo savo aptiekoriaus arba 
ifiisjjdtetbojau dėl DYKAI sampelio 
pkvTliessner Company, Findley, Ohio.

Saygokitės
Šalčio

šaltis reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet įniršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šalt j pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. \ Imkit 
Ilill’s Cascara Bromide-Quininė. Jis šal
tį sustabdo j 24 vai., o gripą ; 3 die
nas. Jj dabar milionai vartoja, nes per 
15 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį. ' '

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
4a galit gaut šitą. Visos aptiokos par
duoda Hill’s.
fikrai Gauk

ašaroj
Raudona Dėžė^JlQ

Kaina 30c

LININE
su paveikslu

Dabar mes gyvenam tokį mo
mentą, kad spaudos laisvė yra 
stačiai neišvengiama būtinybė. 
Kas atidžiai seka musų valsty
bės žmonių kasdieninį gyveni
mą, tiems yra labai aišku, kad 
dabartiniu metu piliečių dora 
daug žemiau yra nupuolusi, ne
gu kad ji buvo prieš keliolika 
metųs Dabar juk daug dau
giau, negu kitados, visokio kers 
to, įvairių įvairiausių suktybių, 
vagysčių, valdininkų sauvalia
vimo valstybinio ir visuomeninio 
turto, stoka teisingumo ir t. t.

Tokiam moralinio nupuolimo 
laikotarpyje laisva ir nuo nieko 
neprigulminga spauda visuome
niniu atžvilgiu galėtų teikti ne
įkainuojamos naudos. Spauda 
juk tam tik ir yra kad kelti 
aikštėn žmonių ydas, visokius 
netobulumus, valdininkų ir pa
valdinių prasižengimus ir. t. t. 
Nušviesdama visokius geistinus 
ir negeistinus įvykius, spauda 
visada privalo laikytis bešališku
mo ir teisingumo ir tebūtų atsa- 
kominga tik prieš teismą.

Deja, musų nepriklausomoje 
demokratinėje valstybėje dėka 
viešpataujančių sluogsnių norui, 
spauda randasi tokioje apgailė
tinoje padėtyje, jog ji rieturi 
galimybės atlikti savo tiesiogi
nės užduoties. Tiesiog darosi 
nejauku ir liūdna, kad demokra
tinėje Lietuvos valstybėje spau
dai taikoma monarchistinės 
tvarkos taisyklės. Neleidžiama 
laisvos kritikos, nevalia apraši
nėti smerktiniausius ir pragaiš
tingus valstybei valdininkų pa- 

r
sielgimus ir už nušvietimą nors 
ir tikriausių faktų, laikraščiams 
uždedama tūkstantinės pabau
dos ^arba konfiskuojami, kalina
mi redaktoriai, žodžiu sakant, 
Lietuvos spauda randasi katar- 
giniam kalėjime, surakinta ge
ležiniais retežiais.

Spaudos laisvės suvaržyme 
dalyvauja ne tiktai krikščionių 
demokratų partijos šulai, bet ir 
federantai pasirodo beesą ar
šiausi spaudos laisvės suvaržy
mo šalininkai. Kad tokiais jie 
yra, federantai aiškiausiai pasi
sakė atsibusioje Kaune pra
džioj gruodžio mėnesio 1925 m. 
geležinkeliečių federantų konfe
rencijoj. Toje geležinkelių kon
ferencijoj federantų lyderis 
Ambrozaitis savo politiniam 
pranešime be kitako teisino gar
sųjį spaudos įstatymą ir smer
kė opozicinę spaudą, įrodinėda
mas, kad pastaroji šlykščiausiai 
šmeižianti valdžios atstovus ir 
pačią valstybę. Be pil. Ambra
zaičio kitas felerantas išdrožė 
tokią smarkią prakalbą, kad 
opozicionieriams pasiūlė uždėti 
namordninkus ir šaukdamas pa
keltu balsu, pabrėžė, kad jie ne

LUacific and Atlantic Photo]

Maria Cot’da, austrų krutamu 
paveikslų deivė. Viennoš gy
ventojai sako, jog “ji turi vaiko 
protą ir velnio temperamentą”.

tiktai kad pilnai pritaria tam 
spaudos įstatymui, bet dargi 
privalą-reikalauti, kad tie šmei
žikų šlamštai butų visai panai
kinti. Reiškia, federantams da
bartinio. spaudos suvaržymo dar 
neužtenka ir jų karštos širdelės 
labai pageidautų, kad opozicijos 
pažangieji laikraščiai butų visai 
uždaryti. Mat, tie nelabieji 
pažangieji laikraščiai, nežiūrint 
žiauriausio persekiojimo visgi 
karts nuo karto iškelia valdo
vams ir jų pataikūnams fede- 
rantams daro didelio nesmagu
mo ir sugadina jų visą biznį. 
Ti^ išsivaizduokime sau argi tai 
yra malonus faktas nors ir apie 
atrastą Eitkūnuose 7 gruodžio 
15 pūdų sidabro kontrabandą, 
jei valdžios oficiozas “Lietu
va” net dviejuose numeriuose 
yra paskelbusi, kad tuos 15 pil
dą sidabro atrado policija ir 
muitinės tarnautojai Virbalio 
stotyje. Tuo tarpu gi radusiejį 
tą užburtą kontrabandą kon
duktoriai “Lietuvos žiniose’’ 
viešai ir aiškiausiai įrodo, kad 
ją rado ne policija ir ne muiti-

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten it at- 
<al 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui* be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
ji A J ESTI didžiausias pasauly,
OLYMPiC,1 HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, AKABįC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg,'Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų Sočios klesos keleiviai 
jauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. CkleaKO. III.

Tel. Armitage 2822

OR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS
1145 Milwaukėe Avc

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3623 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis n*uo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844

* Tel. Sttte 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 014)
Bylos visuose teismuose. —t Ab
straktai. • Ingaliojimai. — 'Pas
kola pinigų i ir 2 riiorgičiams.

X ----------- »---------------------------------------- -

JOHN KUGHINSKAS
A

LAWYER
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St. 
arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVaahington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

‘J. P. WAITCHES
f ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 6377

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6390’

Vak, 3223 S. Halsted Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. ąpart Panedėlio Ir 
Pėtnyčios.

A. L. THOMAS 
LIETUVY^ ADVOKATAS 

12037 Normai’ Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

■m

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Wat»hington St. 
Washington & Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 iki 12 yal. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

3464 So. Haloted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

•r B. HERZMAN-»>
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai 1025 W. 
181h St„ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4188
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai* i

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. HeiYilock 1885

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

Ofiso Telephonaa — Boulevard 7065 
Rezidencijos Te!. — Lafayettc 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 313.3 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuu
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis noro

8 iki 2 vai. po pietą.

Tel.: Hyde Park 8395Namų

tų

DR. A. WARCHALOWSKI

3514>16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

LIE
H

ir

PALANKIAUSIAS
KELIAS

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai antVietos. '

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

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

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpįc šį kuponą kasdiepą ir priduok į Nąujienų ofisą ąj: j sto

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

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

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

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

................ -.................................... Atkirph čia

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviol6tin6 Šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

* . Kasdien

J

nanaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
yni n m i1 MDr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Westem Avė. 

Valandos: H

10 ryto iki 9 val.‘vakare. M
xxxxx^xxxfxxxx xxxxxxxxxxxxxnuo

Ofiso »Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirurcM

Specialistas Moteriškų, Vyniki.
Vaikų ir visų chronišką ligą 

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

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 (Hol

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A Ji. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biuro 
island. Ofiso valandos nuo 2 Qd 4 
po pietų ir nuę 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

r
Phone Canal 1718-0241 

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER,

GYDYTOJAS IR’CHIRURGAS
> Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

.. —  --------------- ‘------ ——1—

M

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

Parduodam ant * lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

$107 
Tiesiog j Klaipėdą

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
6 Kovo-18 Gegužio-17 Liepos 

Tiesus Kelias 
iš porto į portą > 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistine klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų — 
Lituania” 2-rų dieną Vasario

“Lltuania” 16-tą dieną Kovo
žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — 
120 North La Šalie Street, Chicago

••

M zi® d/. L-JdKSi

Data: Sausis 28, 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelia

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St 
Chicago, III.

DR. F. A. DŪLA K
Specialistu Gydyme 

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ofisu: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. Noble St.
Vai.: 2 iki 4 i 

Nedėlioj 10 iki 
Residenclja: 2950 Ix>gan Blvd. 

TeL.Belmont 5217.

Tel. Armitage 0664. 
po pietų ir 7 iki 9 vak. 
iki 12 dieną.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

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

Butkus Undertaking*
Co., Ine.

P. B.' Hadiey. Ucensed 
710 West 18th St., Chicago, UI

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

J
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The 1 ithuanian Daily N»w« 

' uMiahcd Daily Kxcept Sunday 
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» Cdttor P.^GBIOArnS
* 1789 8o«tl Hahūd Street 

Ckicaffo, III. , 
Telapboae Rooarvelt 859U 

------------------------------------------ - ------#— 
Subscription Ratas 1

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Qhicage.

8c. per copy.
.......

Entered aa Second Claaa Matter 
tfarch 17th, 1914, at the Post Offięe 
•f "'hic§go, III., undar the act of 
Hcctth 2nd 1879.

$8.00 
4.00 
2.10 
l.M 

« .76

UtsimoMjimo kaina:
Chicago jo — paltu:
. Metams .... »______ _________

Pusai metų _____
Trims m4nesiams .........
Dviem minesiams 
Vienam minasiul ________

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija _____   8c
Savaitei ____ __ _____________  18c
Mėnesiui____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoja, 
paltu:

Metams ................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
i (Atpiginta)

Metams ..............   - 18.00
Pusei metų .................................- 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu iu užsakymu.

MAIŠTAS RYMO-KATALIKŲ 
SUSIVIENYME. •

Naujienos eina kasdien, ilskirUnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. H ai s tad St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevalt 85H.

$7.00
8.60
1.75
1.25

« .75

PETRULIS SUGRYSO Iš UŽSIENIO

JAUNIMAS IR TĖyAI

GERAS PATARIMAS TĖVAMS

SVARBUS UŽDAVINYS MUSŲ VISUOMENEI

Amerikos lietuvių didžiosios 
apsidraudimo organizacijos, su- 
sivienymai, gyvena neramų lai
ką. “Tautiškam” susivienyme 
kaip žinia, triukšmą kelia komu
nistai, kurie nori ant žut-but 
įsiskverbti į organizacijos cent- 

‘rą ir dėl to varinėja visokias in- 
trygas kuopose ir, apskričiuose. 
Bet katalikiškam susivienyme 
irgi atsirado savo rųšies “insur- 
g-entų” (sukilėlių), kurie įtrau
kė jį į aštrius kivirčus.

Šių metų pradžioje oficialia 
R.-K. susivienymo > organas, 
“Garsas”, pranešė, kad teentras 
esąs apskųstas teismui.^ Tam 
tikros Pennsylvanijoje esančias 
R.-K. sus-o kuopos kreipėsi j 
teismą, kad prispyrus organiza
cijos centrą perkeltį savo rašti-

Lietuvos laikraščiai praneša, kad seimo pirmininkas Į nę iš BrookTyno į Wilkes Barre, 
ir buvęs premjeras bei finansų ministeris, p. V. Petrulis, I Pa. Dabar G. paduoda skun- 
esąs pagrįžęs į Kauną ir ketinąs traukti tieson tuos laik- PU kuopas’ • kunos 
raščius ir asmenis, kurie jį šmeižę . Į skundėjai esą šie asmens:

Jeigu p. Petrulis iš tiesų užves bylas prieš kaltinto- Silvestras Pileckis, Jurgis Jona- 
jus, tai gal paaiškės daug dalykų, apie kuriuo^ šiandie Į vičius, .Petras Stravinskas, Vin- 
kalba visa Lietuva. Tik butų gerai, kad bent vienos tų by- cas Mardosa, Simonas Šimanskis 
lu tyrinėjimas teisme įvyktu dar prieš seimo rinkimus ir ir B. J. Milišauskis. O kuopos, kad spaudai nebūtų draudžiama ją aprašyti Kai bpvo L^^vardu^vei 

teisiamas Purickis, tai byla ėjo uždarytomis durimis, to- kričius Jų esą apįe 30: 
dėl teismo nuosprendis visuomenės nepatenkino. j kp Edwardsvill, Pa., 7 kuopa

— - I Pittston, Pa., 14 kp. Wilkes Bar-
Vakar “Naujienose” buvo įdėtas labai įdomus straip- re, Pa., 25 kp. Miners Mills, 

snis “Jaunimas ir Tėvai”. Manome, kad kiekvienas skai- I>a-» 28 kP- Duzerne, Pa., 46 kp. 
tytojas perskaitė jj atsidėjęs. Bet to nepakanka. Reikė- j!””“1, N 1 1’į>a "70
tų, kad ir daugiaus tėvų išreikštų tuo klausimu savo nuo- k 0|d Forge> pa 73 kp> Hud- 
mones. Butų gerai taip pat, kad atsilieptų ir jaunimas, Lon> pa<> 77 kp. Swoyersville, 
ypač čia augęs. Pa.,'183 kp. Pittston, Pa., 212

TZ . . xv. . . x ... . I kp. Plains^Pa., 209 kp. Kings-
Kaip auksciaus minėto straipsnio autorius teisingai L Pa 233 kp. Port Griffith, 

pastebi, dauguma lietuvių, gyvenančių šiame krašte, pir- paJ 238 kp. Wairior Run, Pa., 
miaus mažai tesirūpindavo savo vaikų auklėjimu. To pa-1244 kp. VVanamie, Pą., 194 kp. 
sėkmės dažnai būdavo labai skaudžios. Bet dabar lietu
viai tėvai jąu pradėjo daugiaus dėmesio kreipti zį savo 
vaikus ir bendrai į jaunimo auginimą. Tik iš tų tėvų ne 
kiekvienas žino, kas ir kaip reikia daryti, kad santykiai 
tarpe jų ir augančios kartos įeitų į sveikesnę vagą.

> Musų bendradarbis savo straipsnyje duoda tokį pa
tarimą tėvams: x * •

“Ateiviai turi mokintis šios šalies kalbos, papro
čių, etiketos (apsiėjimo), turi įrengti švarius gyve
nimui namus, turi pamėgti literatūrą, muziką, apu 
svietą, sportą, teatrą, turi mesti girtuokliavę, biau- 
riai kalbėję ir kaziravę; tėvai privalo būti savo vai
kams artimiausi draugai”.
Tai yra, be abejonės, labai išmintingas patarimas. 

Bet jisai, žinoma, yra bendras, ne kiekvienam atsitikime 
lygiai pritaikomas. Randasi nemažai lietuvių šeimynų, 
kurios ir pačios^ supranta, kad reikia gyventi blaivai ir 
švariai. Su tomis yra mažiausia bėdos. Bet kaip pasiekti 
tuos tėvus, kuriems aukščiaus minėtieji blogumai yra įėję 
į paprotį? Su savo papročiais žmonėms yra sunkiausia 
kovoti, nes paprotys, kaip sakoma, yra “antra prigim
tis”. Tie žmonės, be to, dažniausią'nei laikraščių neskai
to, nei nesiinteresuoja musų visuomenės gyvenimu.

Mums rodosi, kad šį klausimą tinkamai išspręsti 
teorijoje ir praktikoje — bus -galima tiktai tuomet, kai 

2 jo imsis visuoriienė. S
Santykiai tarp tėvų ir vaikų, žinoma, yra privatinis 

dalykas. Bet ir savo privatinius,1 grynai asmeninius rei
kalus žmonės dažnai sugeba aprūpinti, tiktai susidėda- 

*. mi į daiktą ir veikdamf bendrai. Pav. tikintys žmonės de
dasi į daiktą, kad bendromis pajėgomis pasistačius mal
dos namus. Bendromis pastangorąis galima pasiekti daug 
didesnių rezultatų ir vaikų auklėjimo klausime, ir taip 
pat — tėvų kultūrinimo reikale, kurį pažymėjo straip
snio “Jaunimas ir Tėvai” autorius.

Amerikos lietuviai yra išdėję daug energijos ir pi
nigo Lietuvos našlaičių šelpimui, Lietuvos politinių parti
jų rėmimui ir panašiems tikslams. Kodėl gi jie negalėtų 
pašvęsti šiek-tiek savo pastangų tam, kad pasidarytų ma
lonesnis ir šviesesnis jų gyvenimas šiame krašte? Vaikai, 
kuriuos lietuvių šeimynos užsiaugina, daugeliui yra vie
nintelis jų turtas ir ateities viltis, ir jokia šeimyna nega
li jaustis laiminga, jeigu ji mato, kad juo vaikai darosi 
didesni, tuo labiaus jie tolinasi nuo savo tėvų.

Kiekviena musų draugija,zkuri tuo ar kitu budu de
dasi prie visuomenės, reikajų, turėtų^ir šiuo klausimu su- 
siintoresuoti, ir visos jos turėtų surasti būdų bendrai šio
je srityje darbuotis. •:

Inkerman, Pa., 6 kp. Wilkes 
Bario, Pa., 69 kp. Ashley, Pa., 
75 kp. VVanamie, Pa., 2 kp. For- 
est City, Pa., 5 kp. Forest City, 
Pa., 80 kp. Eynan, Pa., 3B kp. 
Scranton, Pa., 83 kp. Scranton, 
Pa., 225 kp. Scranton, Pa. ir 
271 kp. Simpson, Pa.

Rymiško susivienymo organas 
įdėjo ilgą, pseudonimu pasirašy
tą, straipsnį, kuriame skundėjai 
yra griežtai smerkiami. Jų už
sispyrimas įkelti \organizacijos 
centrą “Wilkes Barre, Pa. už
kampia” galįs atnešti susivieni
jimui tiktai pragaištį. Straips
nio autorius mano, kad skundė
jai ir neturi kitokio tikslo, kaip 
tiktai pakenkti organizacijai, 
nes tai esą .tie patys gaivalai, 
kurie jau senai keldavę suirutę 
gerų katalikų tarpe. Straipsny
je skaitome:

“Pirmą žingsnį metus i virš 
sakytą pranešimą, gali kam 
atrodyti, kad tai yra naujas ir 
staigus Sus-mo priešų pasiry
žimas savo nedorą darbą at
likti. Bet, taip manantiems 
norjYna priminti, kad tai yra 
tik naujos jų priemones. Juk 
jau prieš kiek laiko pakarto
tinai savo tą smerktiną tiks- 
lą. jie bandė atsiekti. Atsi
mintame taip vadinamą “va
naginių” judėjimą, atsiminki
me ką jie išdarinėjo praeituo
se seiiAuose. Vieną savo prie
monę jiems panaudoti pavyko 
—į sekretorius jie pravedė 
netinkamą žmogelį. Jie ge
rai žinojo, kad jam labiau tin-. 
ka anglių kasyklose dirbti/ y. 
ne Susivjienymo (apdraudos 
organizacijos) reikalai vpsti. 

'Vienok' užsispyrę jį pravedė.
Netenka visų tų pasekmių pa
kartoti, užtenka priminti, kad 
tas jų įpirštas žmogelis pa- 
krikdė raštinės tvarką, pa- 
krikdė kuopų valdybas, pri
darė nuostolių ir.tik ačių kai 
kuriems valdybos nariam^ už 
pasirūpinimą jis prašalinta. 
Juk jį pašalinus jo stalčiuose 
surasta neatsakytų svarbių 
laiškų ir neponuotų čekių, ku
rie atėję nuo pat jo atvyki
mo. Taip tai • darbavosi kai 
kurių Wilkes Barre “bruzdel- 
ninkų” varu pastatytas žmo-

- M
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[Pacific and Atlantic Photo]
Belgijos karalius Albertas su žmona Namure. Jie paskyrė 2,000,000 frankų nuo potviniu 

nukentėjusių žmonių šelpimui.
, 1 .  , ■ ...
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Apie Įvairius Dalykus. =
Kaip lenkai įvertino No

belio dovaną, kuria 
gavo VI. Reymontas. 
—’ Luther Burbanko 
nuomonė apie religi
jas ir užgrabinį gyve
nimą.

Gruodžio 6 d. mirė Vladislo-J 
vas Reymontas, vienas žymiau
siųjų pasaulio rašytojų. Praei
tais metais už parašymą roma
no “Chlopi” jis gavo Nobelio 
premiją.

Lenkų rašytojas Kornelis Ma- 
tuszynski’s viename savo 
straipsnių rašo apie tai, kokį 
smagumą padarė Reymontui 
Nobelio dovana, štai ką jis ra
šo: ' >

...“Pęnktojo aukšto bute Zgo- 
dos gatvėj, 12, taip pavadintos 
dėl to, kad ten gyvena didelėj 
santaikoj (zgoda — santaika) 
Gebsthner’is ir Wolf’as, taigi 
šiame name gyveno Reymontas. 
Kai ten nuėjau keliomis dieno
mis po Nobelio dovanos, susimą
sčiau ir ant ahnksčio sustojau 
yg-stabas, o mano akys pasida
rė panašios į du dideliu mėnu- 
iu. 1 .

— Tu Dieve, kas pasidarė! — 
sušukau. i

Didis rašytojas sėdėjo ant di
džiulės rankraščių krūvos, ponia 
Jleymontienė alpdama iš nuo
vargio ir stengdamos iš paskuti- 
lio raišiojo į rišulius kaž
kokius popiergalius , ištikima 
darbšti Josią gailiai verkdama 
ėmė skirti tarp popierių man 
;aką. Didelis rašytojas nepra
arė man nė žodžio, tik liūdnai 
sudėjęs rankas linktelėjo į po
pierių fabriko pusę.

Garsiai sujlikau. Taip, taip! 
?asaulinis garsas tai nelengvas 
dalykas. Lengvai supratau, kad 
tas popierių potvynis, ta raštų 
jura — tai džiaugsmingi lais
tai. Reymontas ištisą pusme
tį nėra buvęs savo šalyj, nes 
sirginėjo užsieniuose, ir dėl to 
vis'ų tų laiškų tiek susirinko, 
kad nė nebežino, kas su jais da
ryti. Tikrai yra vargo, bet už 
tat kokio malonaus vargo. Sten- 
gįaųsi iš pagarbos aplenkti kiek
vieną popiergalį, "kad kartais 
neužminus batu—juk kiekvie
name tokiame laiške yra didelė 
žmogaus širdis, apsidžiaugusios 
tuo, kad tautietis, nurungęs di
deliame konkurse kitas tautas, 
savo tautai ir garsą ir gerą var 
dą suteikė. V

— Sunku, — tariau, bet 
juk šių laikų tūkstančiuose yrą 
ano garso saldybės. Besi- 
dižiuodama ir besidžiaugdama 
Lenkija turėjo t^tai visa kaip

nors išreikšti, tai žmonės ir pa
raše...

Kas čia? Reymontas, kuris 
visada labai būdavo malonus su 
manim, žvilgterėjo piktai, švel
nutė moterėle ponia Reymontie- 
nė parodė akimis prieKaištą, iš
tikimą darbšti Tosia piktai iš- 

j kėlė aukštyn šepetį. Ką tatai 
visa^reikštų ? Net kampe mie
gąs $uo, išgirdęs mano žodžius 
— juk nuoširdžius — ir tas su
urzgė, o papūga Arra sugargė 
įžeidžiantį žodį su daugybe “r” 
vidury; aiškiai supratau: 
“Korrrncl! VVarrrjat” (Korne
lis beprotis).

Kas čia butų pasidarę šiuose 
namuose? Įeidavai čia visada, 
kaip saulėtos šviesos ieškoda
mas, visada skambėdavo skar
dus juokas, visada čia būdavo 
jauku ir malonu. Bent nėra bu
vę tokio atsitikimo, kad beždžio
nė—papugapalaikė išpravar-
džiuotų svečią bepročiu. Ar ne
geras vėjas papūtė iš Marszal- 
kovskos, ar ten persikėle leidė
jas?

Tikrai nustebęs imu visą glė
bį laiškelių, iš kiekvieno veržte 
veržiasi sveikinimai: “Garbin
gas Pone!” arba “Visų didžiųjų 
lenkų Kilniausis”—arba: “Tė
vynės Garbė/ musų didis kūrė
jau”. Ryškiai matau šitų laiš
kų sveikinimuose nuoširdų Len
kijos susijaudinimą, 'ir dar la-4 
biau nustembu, negu prieš *tai, 
Lenkija padarė savo, tik mano 
didis kolega savo nedaro, nes 
kaipgi nesijuokti džiaugsmo- juo
ku dėl šių laiškų, kurių čia yra 
tūkstantis, ir šen ir ten, ant lan
go ir ant krosnies, ant šėpos ir 
ant stalo, indinėj ir virtuvėj. 
Išmetinėjimo žvilgsnį įbedžiau 1 
Nobelio laureatą, kuris toks ne
gailestingas. Tauta jam širdį 
atvėrė, o jis sėdi visas surūgęs, 
pilnas apsivylimo, kankinasi ir 
baisiai nubudęs, tarsi butų pri
gautas, tarsi daug daugiau lauk 
tų iš tautiečių. Prisipažinau 
sau vienas, jog nesuprantu. Juk 
daugiau nieko nebereikia, tikrai 
nieko.

— Mano mielieji, 
prąbilau, — tai stebuklingi laiš
keliai. Duok Dieve kiekvie

gus! Taip dabar kiekvienam 
galės būti aišku, kad jau tuo- A >
met jie buvo pasiryžę Susi- 
veinymą griauti. Pastaro
sios yra tik jų vėliausios prie
monės pragaištingą tikslą at
siekti.”

nedrąsiai

nam..
— Warrrjat — susijuokė su

gargė j o papūga. .
— Juk visi tie žmonės, kurie 

nepatingėjo parašyti šiuos laiš
kus, reikia tik išglamoneti.

— Warrrjat, warrrjat, furrr- 
’jąt! (baisus pamišėlis) — dras
kosi apkvaišus papūga.

Papūga yra gudri paukštė, be 
reikalo nerėkia. Išmuštas-iš vė
žių žiuriu į Reymontą.

Taip jis ir sako:
? — Teisybė, tai geri žmonės, 

bet džiaugiasi jie ne, manim.
— Na, tai kuo gi?
— Nobelio dovana...
— Na, žinoma

prantania. Bet jie džiaugiasi 
tik todėl, kad... .

— Kodėl?
— Kad galės su manjm ją pa

sidalinti...
Negalėdamas nieko suprasti, 

Reymontui ipaloniai ir noriai 
leidus, pradedu skaityti laiškus. 
Pradėjau vienuoliktą prieš piet, 
ir ligi vidunakčio apgraibomis 
paskaičiau pusę. Bet paskaitęs 
pusę jau tiek patyriau, kad ga
lėjau žinoti, kas ir toliau bus. 
Manė drugys pradėjo krėsti, o 
paskui pradėjau juoktis tarsi 
apkvaišęs, paskui vėl ėmiau 
verkti. Papūga žiurėjo į mane 
ir gailėjosi.

Visi laiškai buvo panašus vie
nas į kitą, ir jų visų turinys ga
lima butų suglausti taip:

“...Tamsta esi didelis rašyto
jas, gavai Nojelio dovaną, tai 
bus apie du šimtu tūkstančių 
auksinų, kam Tamstai tiek pi
nigų? - juk'Tamsta literatas, 
nė nemanau, kad Tamsta galė
tumei atsisakyti suteikti man 
penkis tūkstančius...’ (“iemės 
sklypeliui pirktis, vekseliui iš
pirkti, giedojimo pasimokymui, 
skolai atiteisti, kepyklai įšteigtį, 
filmų institutui, Krinicon išva
žiuoti, butui pataisyti”).

Visi tie laiškai labai nUsiminę, 
kad Reymontas turės labai dide
lio rūpesčio, kol išspręs, kas da
ryti su pinigais, visi laiškąį nuo
širdžiai stengiasi pagelbėti jam.

Paskuboms atidarėme statis
tikos • biurą ir pradėjome dėti 
krūvon finansines laiškų pozici
jas, išskyrus tas, kurių nepa
prastai kuklus autoriai sumos 
apibrėžimą yra palikę Reymon- 
to nuožiūrai. Ilgai pravertę su- 
ska‘t'm3, kad gerų žmonių rei
kalaujama menkniekio: 348 tūk
stančių auksinų. Supratau tylų 
Rcymonto sielvartą. Taš vyras, 
sėdėdamas ant popicrio krūvų, 
galvą šukė, kur galėtų pasisko
linti. trūkstamuosius šimtą ketu
riasdešimtis aštuonius tūkstan
čius auksinų, nes tėra gavęs tik 
du šimtu... Tikras sielVartas. 
Turėjo tuojau sėstis ir rašyti 
kiauras dienas ir naktis, nes 
žmonės laukia. Ypač tas, kuris 
nori mokytis giedoti, yra tikrai 
nustebęs, kąd su grįžtančia ko
respondencija negavo dviejų 
tūkstančių auksinų...”

\ I I
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Lutlrer Burbank’o vardas yra 
žinomas kiekvienam. Jis tan
kiai yra vadinamas augmenų 
buitininku. Jokis kitas žmogus 
pasaulyj nėra išvystęs tiek daug 
naujų augmenų,, kaip Burbank. 
Jo eksperimentai su augmeni
mis yra klasiški. Tie eksperi
mentai* atnešė neįmanomą nau
dą žfhonijai. Ačiū Burbanko 
darbams, Amerikos žmonės kas 
metai pelno milionus dolerių.

Bet tas genialingas žmogus 
šiamis dienomis turėjo neatsar
gumą pareikšti 
džius:
esp tos nuomonės, jog visų reli 
gijų pagrindai griūva.
kas mąn įrodys, kad žmogus tu
ri nemarią sielą ir kad po mir
ties jis prisikelia iš numirusių, 
tąsyk aš tikėsiu. O iki to laiko 
aš pasiliksiu netikėliu”.

Kelvirtad., Sausis 28, 1926

Tas Burbano pareiškimas su
kėlė didžiausią audrą. Ypač 
sujudo įvairųą dvasiškiai. Bet 
neatsiliko ir svietiškieji, žino
mas New Ybrko aristokratas 
Channcey M. Depew, teikėsi pa
sakyti, jog jis “labai apgailės- . 
tauja, kad tokis žymus žmogus 
kaip p. Burbank turėtų religijos 
klausimu tokį nusistatymą, ku
ris yra priešingas 99% Ameri
kos žmonių sentimentui”.

Tai, žinoma, yra gryniausias 
absurdas. Prieš kiek laiko pa
tys dvasiškiai pripažino tą fak
tą, jf>g šiandien 66% Amerikos 
žmonių nelanko ir nepriklauso 
jokiai bažnyčiai.

Dr. John R. Straton, funda
mentalistų vadas, pasakė, jog 
Burbank užsitarnauja pagarbos 
už jo atvirumą‘ir drąsumą. Kai 
kiti netikėliai vartoja kamufla- 
žą ir stengiasi savo įsitikinimus 
paslėpti, tai Burbank stačiai pa
sako savo atsinešimą į tikėjimą.

Ir tai tiesa. Amerikos moks
lo žmonės bijosi viešai pareikšti 
savo religinius įsitikinimus. 
Prof. Leuba savo veikaluose 
kuoaiškiausia parodo, jog didelis 
nuošimtis Amerikos mokslinin
kų netiki, kad yra užgrabinis 
gyvenimas. Jie yra agnostikai. 
Vienok kuomet jiems reikia vie
šai savo įsitikinimus pareikšti, 
tai jie purtosi nuo to. Nebe rei
kalo tad prof. McCabe, anglas, 
Amerikos mokslininkus vadina 
brikais. — K. A.
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CEDAR RAPIDtįfo^Ayį

Severo* Kalendorių* 1926 metam* yr* 
išliaitta*. Gaug viena nno aava apbeko
nam ar rąžykite pa* mut.

Kiekvienas tą sako:
“— minėtą gyduole yra verta įj 
pagyrios. Su džiaugsmų nuro
dau ją visiems.”

J. Antonich, Butte, Mont.

Aplink tavfg. randasi tokių kurie aptu
rėjo palengvinimą nuo vartojimo Severo* 
Baitam* Kosuliui. M ė* tikime, kad ir 
jūsų atsitikime tą patirsite.

. Gauki tą gyduole.
Kaina 25c ir 60c.

Pirmiausiai kreipki* j aptinka.

Gulbranaen Trade Murk 

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

1 "'I
< t f

Severa’s 
Co h 

sam

į ANT JUSy LOTO
Pastatysime t> kambarių murinj 

bungalow už >
$4950

$500 jmokčti kittfs po $50 j mėnesį
2 flatų namas apšildomas garu

$10,000
$l()do Įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Pollcy Construction 
Company 

4121 Irving 1‘ark Blvd. 
Tel. I’alisade 2977

Visai su

sekamus žo-
Kaipo mokslininkas aš

Jeigu

ANGLYS - KOKSAI i
Mes pristatome tiktai geriausios * 
rųšięs anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscerfced City Weigh 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė. ,

Tel. Wentworth 0209 **
Englevvood 4760 IV-.. —

;(įi fM.
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CHICAGOS ’ ’
ŽINIOS

G1NCAS TARP DUDINSKO 
IR WEDZES

Painiava dėl gat 
vekariŲ

Nuo kurio laiko eina smarkus 
ginčai tarp dviejų vidurinio 
svorio ristikų už pirmenybę.

Chicagiečiai gerai pažįsta 1). 
Dudinską, kuris per pastaruo
sius j>orą mętų daug kartų rito
si ir nei vienų ristynių nepru-Ateinančiais metais baigiasi
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sutartis su gatvekariais ir gat- laimėjo. Bet štai atsirado jam 
vekanų kompanija neteks tei
sės operuoti gatvekarius Chi- 
cagoje. Dabar daroma pastan- į 
gų kaip nors gatvekarių klau
simą išrišti. Miestas buvo no
rėjęs paimti gatvekarius mies
to nuosavybėn, bet tokiomis 

’ nepatogiomis sąlygomis, kurios 
butų gatvekarius pavedusios 
ne miestui, bet bankieriams, 
kad gyventojai tomis sąlygomis 
pasipiktino ir jas didele didžiu
ma balsų atmetė. Gatvekarių gi 
kompanija nenori atnaujinti 
sutarties 20 metų, kiek leidžia 
legislatura. Niekurie siūlo at- , 
naujinti sutartį neaprybotam. 
laikui su teise miestui nupirkti * 
gatvekarius, bet tam reikalin- i 
gas yra legislaturos leidimas, o ‘ 
legislatura be ateinančių metų 
nesusirinks. Miesto viršininkai 
dabar daug kalba gatvekarių 
klausimu, bet nieko nedaro.

Spėjama, kad veikiausia gat
vekarių kompanija, ] 
gus sutarčiai ir nesant 
sutarties, bus atiduota į 
verio rankas.

pasibai- 
kitos 
recei-.

Prarijo 30 vinių

Adomodidelis konkurentas 
Wedzes asmenyj.

Adomas pradėjo, palygina
mai, nesenai ristis, bet jis tiok 
išsitriksino, jog šoka visiems į 
akis. Dudinskui, žinoma, tatai 
nepatinka: iki šiol jis vaikščio
davo, kaip ponas pasipūtęs ir 
sakydavo, kad, girdi, prieš nui-į 
ne neatsilaikys nė vienas ma
no vogos lietuvis ristikas.

Wedzes dabar Dudinskui sa
ko: “Per tvorą nei>oršokęs ne
sakyk op! Bandyk paristi 
mane, o pamatysi, kad aš tau 
užkursiu turkišką pirtį.” —X.

Linkę St. čia buvo patogesnė 
vieta. Išsirinko ir naują valdy
bą: Ben. M. Butkus pirm., Jo
nas P. Evaldas rašt., J. Ridikas 
iždininku, lųirie visuomenei yra 
gerai žinomi, ir turi užtektinai 
gabumų vesti ir tvarkyti drau
gijos reikalus. Atsiradus dau
giau reikalų, atidaromas ant
ras vakaras — penktadienio ir 
pradedama vieną valandą ank
sčiau, įvedama nauja tvarka 
knygų vedime, direktoriai pa
skirstomi prie darbo, visi dir
ba sau paskirtą darb<t, ir žy
miai draugija paauga per kele
tą metų. Užbaigdama draugi
ja savo metus rugpiučio 1, 
1920 m., turtas buvo $474,614.- 
81. Pradedant naujus metus 
parsikelia draugija į savo na
mą prie 840 W. 33rd St. ir 

I čia prasideda jau tikras dar
bas. Ofisas atdaras kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro, mokesčiai priimatni kasdien 
ir kiti visokį reikalai aprūpina
mi be jokių vilkinimų ir štai 
rugpiučio t, 1925 m. turtas 
buvo $817,737^0. Tai reiškia, 
kad draugija užaugo tiek per 

i metus, 
per pirmutinius 24 metus.

Tobulinynas ir tvarkymas duo-j 
da progą augti ir tvirtėti.

Praeitame akcininkų visuoti
name susirinkime vienbalsiai 
liko nutarta pęrkorporuoti Kei-

LMi| Rateliuose s kiek per pirmutinius

stuČio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugiją ant $5,000,000.00 kas 
ir likosi padarytu. Ir šiuomi 
Keistučio S. ir B. Draugija pra
deda naują savo gyvavimo lai
kotarpį. Galimas daiktas, kad 
bėgyje 25 metų draugijos tur
tas pasieks iki $5,000,000.00. 
Atskaitos yra skelbiamos abie
juose vietiniuose dienraščiuose 
kas metai, tai yra rugpiučio 
mėnesy ir kas jas temija, tas 
mato šios draugijos kasmetinį 
milžinišką augimą. Narių yra 
virš dviejų tūkstančių.

Vasario 4, 1926 m. Keistučio 
S. ir B. Draugija pradeda ap
vaikščioti savo 29 metų gyva
vimo ir 25 metų inkorporavi
mo jubiliejų,'kuris ’ 'tęsis iki 
rugpiučio 5, 19^6 m. Kas per tą 
laiką ateis ir prisirašys prie 
viršminėtos draugijos, ' gaus 
puikią dovaną — gražią knygu
tę su 2 metų kalendorium.

Keistučio Skolinimo ir Buda
vojimo Draugiją yra seniausia 
ir tvirčiausia lietuviška įstaiga 
Chicagoje, %kuri yra po valstijos 
valdžios priežiūra, aprūpina sa
vo nariui pinigiškai statant 
ąr perkant namus, pagelbsti Į- 
sigyti nejudinamą turtą su ma

žu kapitalu ii- sutaupinti turtą 
senatvei, - nes' priežodis 
taupink centus, kurie 
dolerius.

Bertainiai prasideda 
ketvirtadienį vasario, . 
rugpiučio ir lapkričio 
Direktorių susirinkimai 
ketvirtadienių’ vakarais.

Valdyba: Ben. M.
pirm., J. S. Palijanskas pagelb., 
Jonas P/ Evaldas rašt., S. F. 
Martinkus iždr; direktoriai: Jo-

(Tąsa uut li-sc

sako, 
padaro

pirmą 
gegužio, 

mėn. 
būna

Butkus

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Or, J, W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIV SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
<no, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katariktb ati
teko trumpregystę ir t:L.w-^‘’i4- 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzarnintrhrJM da
romas su elektra, paroda&čla ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Bridgeportas
25 metų jubiliejus

Keistučio Skolinimo ir Buda 
vojimo Draugijos No. 1 kele
tas Bridgeporto lietuvių sutvė- 

. re kovo 25 d. 1897r m. Jos pir
mi organizatoriai buvo J. W. 

i Zachairevičia, Laurinas AžUkas, 
Juozas Gurinskas, Kazimieras 
Pocius, Jonas Kalasinskas, Ju- 

’ liūs Astrauskas, Kazimieras 
Klusevičia ir Frank Palonis, 
kurie pasirašė ant čarterio. Iš 
jų keli jau yra mirę, bet yra 
dar ir gyvų, kurie ir šiandie 
priklauso prie Draugijos, kaip 
tai J. W. Zacharevįčia, Juozas 
Gurinskas, Juozapas Palyans- 
kas, Frank J. Pupauskas ir

didi daug kitų, kurie paskiau pri- 
kelioliką stojo ir tvirtai laikosi su šia

Būrelis vaikų Haley mokyk
loje, Stickney, susiginčijo apie 
savo gabumus ką nors jiepap- 
rasto padaryti. Vienas gerai 
meta bolę, kitas moka smuiką 
groti, trečias vėl ką padarė. 
AValter Krubert gi pasigyrė, 
kad ką jis galys padaryti, tai 
niekas kitas negalėsiąs padary
ti ir pradėjo ryti ilgus vinius. 
Iškarto- nurijo kelioliką, 
dieną besigirdamas savo 
vyry be” vėl prarijo I 
taip kad jis viso prarijo 30 vi- Jb’augija. 
nių. Jokio skausmo jis nejau- Tikslas šios Draugijos buvo 
tęs ir esą butų buvę viskas vra aprūpinti savo narius 
gerai, jei jis nebūtų pasigyręs piiiigiskai, statant arba per- 
motinai. Motina tuoj vaiką ,kant namus, pagelbsti įsigyti 
nugabeno ligoninėn, kur išimta nejudinamą turtąsu mažu ka- 
iš jo vidurių vinis. Ligoninėj *............... .........
jis turės išgulėti apie savaitę
laiko.

pitalu, ir sutaupyti turtą sena
tvei.

Vaikas vaiką užmušė
Koy Olson, 16 metų, 21^.7 

N. Springfield Avė. ir jo drau
gas Floyd Buss, 2122 North 
Springfield Avė., suruošė druu-' 
giškas kumštynes savo draugo 
Kelt, 2053 N. A vers Avė., na
muose. Keft buvo ir “referee”. 
Besikumščiuojant Olson užgavo 
Buss virš širdies ir 
be sąmonės. Olson 
bėgo pas daktarą, 
daktaras rado Buss 
va.

Susirinkimus laikydavo L. 
Ažuko svetainėje prie 33 ir 
Auburn Avė., ketvirtadeinio 
vakarais, 7:30 ik j 9 vai. Pagy- 
vonua draugija koletij. metų, 
1901 m. likosi inkorporuoja 
ant $100,000 ir stojos ant tvih 
tesnių gyvavimo pamatų. Bet1 
pradžia visuomet yra sunki. 
Po kiek laiko, dėl niekuti ų ap
linkybių, persikėlė Draugija į 
J. Ridiko svetainę, prie 33 ir

Buss krito 
greitai nu-, 
bet atėjęs 
jau negy- >

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9823

To prašo Lietuvos žmonės r Jei nori turėt
Oip pataria Lietuvos bankai , “““n>Nd,rn“E„V

I

, BILLY'S, UNCLE

Vienų Metų Sukaktuvės 
JUOZAPAS PUIDOKAS

Kuris persiskyrė su šiuo pa- 
ąauliu Sausio 30, 1925, 1 vai. 
po pietų, po trumpos ligos, su
laukęs 39 metų amžiaus. Pali
ko moterį Marcijoną Puidokie
nę, po tėvais Janutaitę, sūnų, 
tėvelius, 3 brolius ir 1 seserį 
Lietuvoj. Velionis paėjo iš Lie
tuvos Naumiesčio parapijos, 
Vonagių 4<aimo’ Tauragės ap
skričio. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

Metinės pamaldos atsibus Su
katoj, Sausio 30, 1926, 8 vai. 
ryto, švento Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Gimines ir pažįsta
mus prašau dalyvauti tose pa
maldose už ką busiu širdingai

•
ramiai mylimas vxie- 
žtrtftelęj; nepoilgo^su
manęs.

maldose 
dėkinga.

Ilsėkis
Ii šaltoj 
lauksi ir

Pasilieku nubudusi moteris
Marcijona Puidokienė

M etinės Mirties Sukaktuvės
FELIKSO RUZELLO

vro su šiuo pa-
30, 11)25, 7:30na, vi

vai. ryto. Paliko dideliame nu- 
liudime moterį Marijoną, po tė
vais Žepkaitę, sūnų Juozapą 15 
motų, Peliksą 13 metų, Stefa
niją 12 metų. Lietuvoj motinė
lę. ir sesutę Elzbietą, Amerikoj 
pusbrolius Vladislovą Jurėną ir 
Vladislovą vRuzello. Jis buvo 
gimęs Lietuvoj, Zalonkos vien
kiemyje, Panemunėlio parapi
jos, Rokiškio apskričio. Amcri-. 
koje išgyveno 13 metų.

O Dieve mieliausias, duok v 
jam šios šalies šaltoj žemelėj 
ramiai ilsėtiš. O, ta beširdė 
mirtis atėmė iš musų tarpo my
limą vyrą ir tėvelį ir suardė 
gyvenimą’ Nors metai praėjo, 
bet nšusų širdys negauna ra
mumo; negalime tavęs užmir
šti. Ilsėkis mylimas vyre ir tė
veli laukdamas musų.

Pamaldos atsibus švento Juo
zapo bažnyčioj, .Silbatoj, Sausio 
30, 1926, 8 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti šiose liūdnose • 
pamaldose. Liekame nuliūdę,

Moteris Marijona, Sunai, 
Duktė ir Pusbroliai.

» .

ANTANAS KIRSGALVIS '
Musų mylimas brolis persi

skyrė su Šiuo pasauliu Sau
sio 26 dieną, 3:15 valandą ry
te, 1926 m., sulaukęs 31 me
tų amžiaus; gimęs Kauno rėd., 
'l'auragės apskr., Šilalės para
pijoj Lingiškių kaime. Ame
rikoj išgyveno 24 metus. Pa
liko dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius 5 
seseris: Marijoną, Kunigundą, 
Ona, Petronėlę ir Heleną; bro
lį Petrą, pusseserę Elzbietą, 

’2 pusbroliu, Joną ir Juozapą 
ir gimines. Lietuvėj tėvą Izi
dorių ir seserį Marei joną. Da
bar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, n’amuo.se 1816 
So. Halsted St. /

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 28 <1., <8:00 vai. iš na
mų į Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, Tcurioje atsi
bus gedulingos panialdos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano giminės 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suU'ikt jam pa
skutinį atsisvęikfnimą.

Nubudę liekame, _ •
Seserys, Brolis, Pusseserė 

ir pusbrolis.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boriuš Eudęikis. Tel. Yards 
1711.

VINCENTAS ŽILVYTIS
Mirė srfusio 25 dieną, lOMo 

valandą ryto, 1926 m., sulau
kęs 4 metų amžiaus; gimęs 
Cnicagoj. Paliko dideliame 
nuliudime savo mylinčius tė- 

• vus Elzbietą ir Antana, taip- 
‘ gi brolį Edvardą— Žilvyčius.

Dabar randasi prirengtas j 
paskutinę kelionę, namuose 
7010 So. So. Clarmont Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny j, Sausio 28 dieną, 8:30 v. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurųije at
siims gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ton bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Draugai lįkusių nuliudime jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Elzbieta ir Antanas, 

taipgi brolis Edvardas.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

, barius Mažeika.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis

KM gesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue,
Tel. Lafayette 0727.

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkirimo. 
Bridge geriausio 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.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

BARBORA VIGU ACAITk

Mirė Sausio 26 d., 1926, ii:30 
vai. naktį, sulaukusi ^4 metų 
amžiaus; gimusi Lietuvoj, Pav 
jtiralčs kaimo ir parapijos; 
Tauragės apskričio, palikdama 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius motiną 
Barborą Vigračienę ir 3 seseris 
Aleksandrą, Kazimierą ii- Ame
liją, brolį Prancišką. Tėvas 
Aleksandras Vigračius yra mi
ręs 14 menesių. Dabar randasi 
namuose 1824 So. Peoria St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 30 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimierio kapines.

Visi gimines, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dąlyvyuti laidotuvėse ii’ su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Seserys ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

AKUJ LIGAS

persiskyrė 
nuliudime

Trys metai sueina Sausio J29 <1., 1926 m., kaip 
su šiuo pasauliu, palikdąmas Amerikoje dideliame 
savo moterį Teodorą, po tėvais Baktaitę ir uošvienę Emiliją 
ir seserį Stanislovą Budginienę, brolius:' Ludomirą ir Ignacą. 
Lietuvoj gi 2 seseris Kazimierą Norvilienę ir Aleksandrą Kry- 
žienę. A. A. Cezaras paėjo iš Smilgių kaimo, Kontančių para- 

Ipijos, Telšių apskričio. Amerikoje išgyveno 17 metų. Mirė bū
damas 34 metų amžiaus.

Paminėjimui 3 metų sukaktuvių pamaldos atsibus Sausio 
30 d., 1926 m., Apveizdos Dievo. Bažnyčioj, Iht’n St. ir Union 

• 7:45 iš P° pamaldų si r dingę-a i kviočivi atsilankyti i
mano namus 716 W. 22nd Street. ’ ,

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

Moteris Teodora ir Uošviene Emilija; Broliai ir Sesuo.

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

i 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 Nedėbomis.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

u»Kjr<lorno»

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

' PRANEŠIMAS

L J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

šluomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avę. 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 atsiladkyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP 
Funeral Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina Sts. 
Phone Boulevard 5203

DR. B. M. ROSS 
Atahkantia 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914 .
pagerintas

606
✓ 

ir tikra. Europini*
e«ci<ie gydymą* *tled- 
kiatna. Vienatini* gy
dymas nuo aifiiio duo
dama* u* g
temų kainą Ji O

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nu* 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad itgydtiua 
jos nebandykit senai* budai*.
VYRAI! Specialia rerum gydymą* yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnems vyratns. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai unt gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
Ir Bunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jau ižgydč tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r* 
rą gydymą. Vienatini* geriausiai {rengtai 
ofisai Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ilbandyma* ir i*, 
boratorijo* egaaminacija dykai au gydymu

Patarimas Dykai
Atsakanti* medikalfa patarnavimas auteliu 
jums svelkstą ir laimą. Geriausi* gydy
mas. Pigiausio* kaino*. Greičiau* ta* gydy
mas- Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* 608. Moterų »rW 
ėmimo kambary* 608. «

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofltio valandos kasdien nuo 10 ryto Iii ą 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedilinis, seredomia ir subatomi* nuo te 
ryto iki 8 vakare.
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v..vakare. 
Nedėldieniaib nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet. •

__________________ ______________________ —j

amuo.se


BUKIME SPORTAI
(Tąsa nuc •*» pusi.)

Rengia maskaradini balių

North Side

Ciceru
žinu-

L. Auditorijos

Ddvanų jau

s gražiau-1 
vakarų sausio

Lietuvių Rateliuose. Organizuoja mokykla
Lietuvystė reikalauja, kad

nas įlyanskas, A. J. Kasper, .1. kiekvienas lietuvis ir lietuvai- 
S. Palijanskas, Jonas Gaubus, tė butų sportai lietuvių kalbo- 
Jacob Maskoliūnas, Alex Byan- je, bei rašyboje. Mes kalbame 
skas, Thos. S. Janulis, Ben ir kiek parašome, bet ar gerai, 
M. Butkus, Izidor A. Pupaus- ar blogai 
kas, St. Stanevich, S. F. Mur- Suvalkiečiai sakosi, jie teisingai 
tinkus, Jonas P. Evaldas 1 į

Lietuvių Moterų 
l)r-ja rengia vieną 
siu maskaradinių 
31 d., 7 valandą vakarę. Lietu
vių Auditorijoj
yra sunešta virš šimto ale da 
prisižadėjo ir daugiau sunešti. 
Niekurie biznieriai davė nema
žas dovanas: prisižadėjusių
irgi yra pusėtinai, taip kad do
vanų užteks visiems, kurie bus 
gražiausiais drabužiais apsirė
dę ir jie visi gaus geras dova
nas. Girdėjau, kad yra paskir
ta draugijos ir pinigais pirma 
dovana didžiausiai grupei. Man 
pranešė, kad rengiasi nekurtos 
panelės ir ponios birutietės 
maskuotis labai. įvairiais kas- 
tiumais. Kurios dar nepridavėt 
dovanas, meldžiu atnešti pas 
Miscikaitienę, 3119 So. Morgan 
St., o kurioms neparanku 
tai i Auditoriją tą pati vakarą.

Star
Klid-

I

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., Sausis 28, 1926

mes nežinome.

jie; vilnie- 
jie. Bet nė vieni nie- 

jei nesimokys 
sintaksės ir reto-

hr turi būti. Jeigu jau mes ren
giame kokiems ten “patentuo
tiems dainps karaliams’’, tai 
visgi mums savi artistai turi 
pirmoje vietoje stovėti. P-ios 
Pocienės mes negirdėjome per 
pereitus tris metus; taigi jos 
pagryžimas ir davimas pirmo 
koncerto musų "tarpo, ant Brid- 
geporto, yra daugiau negu pa
geidaujamas. Mes visi širdingai 
pasveikinsime buvo artistę 
nėtą dieną. —I). M.

Kazokų choras

mi-

J Chicago atvyko kazokų cho
ras, susidedąs iš 14 vyrų. Jis 
čia rengiasi duoti koncertų, 
šiandie gi vakare, 
vai. jie dainuos per radio iš 
Daily News stoties. Jie padai
nuos dvi 
Boatmen ! 
“Smiling 
kai).’

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškos Kapinės.^- Ger

biamieji lotų savininkai ir dr-jų at
stovai, esate kviečiami j 'kapinių me
tinį susirinkimą, kuris įvyks nedalioj, 
sausio 31 d., 1926 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3131 So. Halsted St.> 1 
valandą po piet ant pirmų lubų. Jū
sų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo, kurio yra reikalingi dėl 
kapinių labo. Lietuvių. Tautiškų Ka
pinių Valdyba.

{VAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS 

Parsiduoda vilnonius glios įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 3.*c„ 38c. 1r 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 dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Krank Selemonavičiua 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ava.

-------- - -- -------------------------------
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
sen, Restaurnn- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Mumu

specialutnas Gerąs patar
navimas, žemos kainus. 

, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI Pulnce Kotelis, 23 

kambariai, naujai ištaisytas, h'■ ■ 
rakandui, šiltas ir šaltas vanduo, 
elektros .šviesa, netoli i... 
tiktai 5 minules eiti i miestą, (ei
gos — $550 į įnėnesj. Tikrą! yra 
geras bnrgenas. Katras nori eiti j 
biznį, tai šilas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, ren
da tiktai $100 į mėnesi, lysas ant 
3 metų. Parsiduoda už $3000 ant 
išmokėjimo. O jeigu cash, tai už 
$2,500.

606 N Clark Street, 
Chicago, III.

. > PARDAVIMUI
geri imis. 2 vanos, 

. $65 į menes;, 2 
nuo miesto,I (.as|). 6931 S. I

worth

I 9 kambarių na- 
3 kambariai furn., 
karų garažas, $20(81 

l'.lizabeth St. \Vent-

tai už

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

NORIU pirkti farmą už cash, 
arba mainysiu ant namo. Atsi
liepkite.

ST. TALUC
3307 Lemoyne St., Chicago, III.

Tel. Albany 0594

Open Fonini. — Visuomenės Dar
bo Sąjungos “Open Forurn” bus sek
madieny, Sausio 31 <1., lygiai 10:30 
vai. ryte, Lietuvių Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj. Tema: “Ar ekonomi
nės sąlygos nustato visuomenės gy
venimą?’’ Referuos P. Grigaitis, S. 
Kodis ir Dr. A. J. Karalius. Paskui 
diskusijos. Visi kviečiami atsilanky
ti. Įžanga padengimui lėšų, 15c.

Valdyba.

PARSIDUODA grosernė, ice creamo, 
kendžių ir visokių smulkmenų krau
tuve, BriŲgoporto apielinkėj. Randa
si 4 kambariai pagyvenimui. Renda 
nebrangi. Priežastis pardavimo labi 
svarbi. Kreipkitės j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted Si., Bos

kalba; kauniečiai 
čiai 
kad nesužinos 
gramatikos, 
rikos.

Idant būti tikru lietuviu, 
reikia būti ir sportu — žinovu 
lietuvių kalbos ir rašybos. Mo
kant kalbą niėka^ neiškraipys 
musų minčių ir visi supras taip, 
kaip įneš kalbame ar rašome.

Idant/būti sportu ir žinovu 
savo prigimtos kalinis reikia 
rasti žmogų, kuris galėtų pa
mokinti. Dabar kaip tik ir 
pribuvo viena Lietuvos moky-' Kazokų choras gyvavo Rusi- 
toja p. K. Bijunaitė, kuri mo
kytojavo Vilniaus gimnazijoje: 
P-le Bijunaitė sutinka mokinti. 
Jos manymu bus galima pa
skirstyti j klases: gramatikos, 
sintaksės ir retorikos. Reiškia, 
galima bus pradėti nuo pradi
nio ir baigti augščiausiu laips
niu. ' ,

Ylra daugelis, kurie tik laukia 
šios progos, nes jų manymu 
yra labai žingeidi! pažinti sa
vo kalbą ir rašybą ir Imti spor
tu lietuvystėje. Pora valandų 

kiekvie- 
sniagumą ir 

Gau- 
svetainę ar pada- 
geriausia bus ga-

koncertų. 
kaip S:45

SoHthetnu*,
•ai

282

laiko 
na m

Pora 
vakare, suteiks 
tą garbę, 
peę visa^ gyvenimą, 

miestosime 
rysime kaip 
Įima.

Priduokite
resą, o mes 
rinkimą.

Rašykite:
ir rašybos mokykla, 1739 So. I 
Halsted St., Chicago.

— Mokinys.

Sausio 30 d., Moming 
(Rytmetinės žvaigždės) 
bas rengia gražų maskaradų 
balių. Kiek girdėjau. Kliubui 
neblogiausia sekasi ii- su pri
zais, tad ir balius, kaip išrodo, 
bus sėkmingas.

Naujienų maskaradiniam ba
liui aš daviau Elgin 15 akme
nų laikrodėlį su retežėliu ir pei
liuku. Žinoma, negalima atsi-1 
sakyti ir kliubiečiams nedavus, 
—liktų įžeisti, sakytų, kai dėl 
Naujienų Lukas gali duoti net 
Elgin laikrodėli, o dėl musų 
kliubo tai nieko neduoda. Aš 
pas kliubiečius tankiai atsilan-[ 
kau. Ištikrųjų, 'jie yra labai1 
mandagus jauni vyrai ir jie 
man labai patinka, tad atsi- t I 
sakyti duoti jiems dovaną jo-( 
kiu budu negaliu. Ir mano do
vana bus sękama: moteriška 
šornolė (pocket book), $12 ver
tės.

J. Kalin, 2011 So. llalsted 
St., irgi davė baksą cigarų. Jis 
yra ypatingas žmogus. Jis davė 
ir Naujienų * baliaus irgi cigarų dainavirųai, amerikonų 
baksą. Mes jį neužmirškime ** • ’
Jis yra be tiesėsės rankos 
kam reikia “moltų“, 
Canal 6993, o jis pristatys 
namus. v

J. J. Staugaitis, Lith. restau- 
rant, 1654 N. Robey St. taip-^įų bukime pasirengę. Dainuo- 
jau duoda prizą; jis duoda, 
dos, paršą ar kumpį.

—J. Lukas.

savo varda ir ad- 
sušauksime susi-

Lietuviu kalbos

■ 7 eatras 
Muzika

Ir publika dainuos

i dainas — Volga 
Song” 4rusiškai) ‘ it

Througįh” (angliš-

joj pėr 150 metų ir buvo labai 
pagarsėjęs. Bolševikams įsiga
lėjus choras pakriko, bet 1921 
metais Sokolov surankiojo cho
ro likučius — 22 * žmones ir 
pabėgo Čecho-Slovakijon. Iš( ten 
išvyko Italijon, paskui kon
certavo po visą Europą, viyur 
su didžiausiu pasisekimu.

Po to choras atvyko Meksi- 
kon, koncertavo Centralineį 
Amerikoj ir galinus atvažiavo į 
lungt. Valstijas, kur koncerta
vo .pietinėse vąlslijose. Jų dai
navimas tiek paliko, kad jie 
vėl gryš koncertuoti į pietines 
valstijas.

Jie dainuoja rusų klasines ir 
liaudies dainas, taipjau ir 
tose kalbose. Sekmadieny 
giedos (10:30 v. ryte) rusų 
tedroj, 1121 N. Leavitt St.

Brighton Pąrk. — Lietuvių Keis
tučio Pašelpinio pamokos
veikalo “Vienas iš musų turi apsi
vesti” bus šiandien, Sausio 28, 7:00 
vai. vakare, McKinley Park Svetai
nėj. Visi tame veikale dalyvaujanti, 
prašome atvykti paskirtu laiku, kad 
geriau prisirengus, nes perstatymas 
veikalo turės hut sekančio mėnesio 
27 dieną. *

Kliuho Korespondentas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAl
• i

I’AJbEšKAU Barboros Vaičienės 
girdėjo, kad gyvena Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą. Tegul atsiliepia ji pa
ti ar kiti kurie žipo, tegul duoda ži
noti man.

BARBORA VAICEKAUSKIENĖ 
5823 So. Oakley Avė.

APSIVEDIMAI
■e

ki- 
ji* 
ka-

MALONĖLIAU susipažinti 
siturinčiu laisvai vaikinu, 
ligi 45 rh. Ąš esu 38 mot 
Turiu savo gražų namų, 
užintcresuoti tmne dalyke 
kil telefonu?

Vidury 8919.

su pa- 
nuo 35 

ų našlė. 
Vaikinai 
, klaus-

ISREND AVOJIMUI

Pranešimai
Ar nori būti nariu Chicagos 

Lietuvių Draugijos?
1 • * ~’-----Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausiu pašelpos -draugijų Chica- 
goje. Į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 

4» $10, $16 savaitėje. Sergantiems na- 
• riams paŠelpa išmokama gyvenan- 
j tiems bile dalyje Suvienytų Valsti- 
‘ jų Amerikos, Nariais gali patapti 
į vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me

tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra v prieinamos ir čielos drau- 

' i kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Draų- 

i ir pašelpiniams kliubams

RENDON 5 kambariai, yra 
toiletas, vana, elektra ir gasas, 
renda $37.51). šeimynoje gali bū
ti vaikų.

-8458 Čllbert Court 4 '1
1-mos lubos

X

, JIESKO KAMBARIŲ
.IEŠKAU kąmtoarip North \Vcst 

Sidėj, su viilgiujar be valgio. I’ra- 
neškit laišku j Naujienas, 1739 So 
Halsted St. J. Butkus. •

~1 ■ .„■■.- ■■-O ... ■■■■■■■

“Birutė“ rengia programų 
lapelius, kuriuose atspausdins vystės bei 
tekstą dainų, kurias publika gystėms 
turės kartu su choru dainuoti. Į yra proga prisidėti prie Chicagos
Dainos bus parinktos visiems j piųsidėjimo malonėkite kreiptis
žinomos, l'ą sumanymą patipkė prie Chicagos 
komp. A, Vanagaitis, 
labai patiko panašus

se. Publika susilauks
ir nimo dainos ir bus perdainuota 

šaukite rneliodija. Visi, kas turi balsą 
1 ir klausą, turės dainuoti kartu.

Daina minioj sudainuota, pada
rys į mus nepaprastą įspūdį, ' . • a ■ a • • « ■v. •

ro- sime taip, kad Liet. Auditorijos 
langai išbyrėtų, o tas virs j 
naudą, nes dabar tie langai vis
ką gadina. Dienos metu, negali
ma nieko gražaus paruošti, nes 
šviesa trukdo. Kada “išbyrės“ 

[langai, tada Auditorija susi
lauks teatrališkos

Lietuvių Draugijos—apie
f prisidėjimo malonėkite

i Lietuvių Draugijos 
• i pirmininko — Julius Mickevičius, 

Kiniam |3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
publikos 9663.
teatruo- ( 
paaiški- galite paduoti prašinią ’ prie bile

I vieno I' ' J1
, rankamo galite kreiptis i _____
i pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus: S

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 321,0 S. Halsted 
Street.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į iįjtą Draugiją

išvaizdos ir 
popietinius

valdyba, ro- 
ruošia metj-

Naujienose, antradieny, 
tėj apie parengimus įsiskverbė bus galima ruošti 
keletas paklaidų, kurios reika- vaidinimus, 
lingos yra atitaisymo.

Sausio 31 d. bus vakaras Va-į dos, 14 d. vasario 
karinės žvaigždės 'Pašelpos, nę šventę po piet. Bus didelis 
Kliubo. Bus vaidinama “Ame- trukšmas su koncertu priešą- 
rikoniškos Vestuvės” ir kitokie ky. Turės pasirūpinti dėl lan- 
pamarginimai. gų, nes jų po “Birutės” kon-

Vasario 7 d. bus SLA. 2 ap- certo neliks. Geriau dabar juos 
skričio vakaras. užmūryti... —Birutietis. ' „

Vasario 14 d. bus vietinės . ----------------- ,
SLA. kuopos vakaras. Bus vai-! 
dinta “Balon kritę^ sausas ne
kelsi” ir dar koncertinė dalis, 
kurią išpildys p. Kvederas, bi- [ rereuo peiiKuicuenio vaKare 
rutietė S. Krasauckienė, kuri buvo šauktas susirinkimas visų 
pirmą kkrtą Cicero pasirodys, Chicagos muzikos mylėtojų dėl 
Kvedero mokinė V, Deveikaitė pasitarimo kaip pasekmingai 
ir Balakai tėvas su sunum, [surengti artistei Onai Pocienei 
pianistas ir smuikininkas. Jau
nasis Balakas lanko p. Pociaus 
vedamą Beethoveno konserva
toriją. Mokytojai apie jaunąjį 
Balaką labai gerai atsiilepia ir 
pranašauja jam didelę ateitį.

Vasario 21 d. bus Dr-tės joj. 
Apšvietos Vytų ir Moterų. Chi- nia, 
cagiečiai vaidins tame vakare niai 
Iš Meilės’’. — K. P. D. savo

Onos Pocienės 
koncertas

Pereito penktadienio vakare

koncertą. Susirinko virš trisde^ 
šimt ypatų, išsirinko valdybą, 
pasiskirstė darbais, ir paskyrė 
ir oficialiai paskelbė, kad mi
nėtas artistės koncertas įvyks 
sausio 7 d.,. Lietuvių Auditori- 

Tai ištiesų yra maloni ži- 
o da malonjau, kad vieti- 
muzikos mylėtojai ‘remia 
čionykščius artistus. Taip

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambaris, i vienam arba 

dviem vyram, ar ženotai porai. Garu 
šildomas. Su valgiu ar be valgio. Vis
kas moderniškai. Pirmos lubos. 616 
W. Garfield Blvd.

RENDON gražus kambarys, 
karštu vandeniu dildomas, visi 
parankus įtaisymai, dėl vaikinų 
ar merginų dienomis dirbančių,

Draugijos nario arba dėl na-. savininką galima matyt 6 v. v. 
no galite kreiptis ; žeminu . 7T , . t \ n ,

P-nios Onos Pocienės Koncerto 
tikietus galimu gauti sekamose vie
tose: I

Bridgepbrtę: “Aušros” knygyne,
3210 S. Halsted St. ♦ . I

Baltutis, 901 «W. 33rd St.
V. Stulpinas. 3311 S. Halsted St. I
Bcethovert Konservatorijoj, 325!)'

S. Halsted St.
Auditdrium Tea Room, 

S. Halsted St.
Town of Lake: “Vyčio”

(,‘ijoj, 4736 S. Wood St.
' V.. Stanick, 1543 W. 46th

3131-33

Redak-

' V.. Stanick, 1543 W. 46th St.
IStos apieiinkė: “Naujienose” 1739 

Halsted Str.
Dargiu Real Estate, 726 

St.
West Sidėj: “Draugo” 

joj, 2331 S. Oakley Avė.
C. V. česnulis, 2201 VV.
Brighton Bark: Maplewood Phur- 

macy, 1358 Mamplewoo<i Avė.
R. Andreliunas, 4414 S. Califtfr- 

nia Avė.
Ciceroj: Grand Works Pharmac.y, 

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

chfirų narius ir kitur.

Rožių Balius

W. 18th

Bedakci-

22nd St.

Syb. ir Ned. po pietų, 2 lubos.
1806 So. 49th Ave.,tCicero, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRlJsSING & COAL 
PIANO MOVING$EXPERTS 

Long distahce handling.
Turime daug metų patyrimą.

. 3238 $o. Haląted St.'
1 Tel. res. Yds 8108-Blvd. 7««7 office

Rengia tautiška draugystė, Lietu
vos Dukterų, šeštadieny, Sausio- 
Jan. 30, 1926. Vilnies svet.. 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vak. Į 
įžanga 35 e. Bus labai puikus ba-.1 
liukas. Atsilankiusieji gaus po 
rožę ir smpgiai laikų praleis prie 
tokios Lietuviškoj muzikos. Kvie
čia visus.—Komitetas, ,

L. S. S. VIII I|ąjono Valdybos ex- 
tra susirinkimas ous panedėly, vasa
rio 1 d., 8 vai. vak., Naujienų name. 
Visi nariaj būtinai bukite laiku; yra 
svarbus reikalas.

— Organizatorius.

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

3311 S'o. Halsted Street 
Notary Publite Phonė Yards 6062

Į ------------------

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINT1NG

& /HDW. CO.
Malevojam ir popfeniojam. Ut- 

, laikom malevą, popierą,' 
s vikius ir t. t.

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

-T

L J

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 Weat DiriMon St„ 

netoli Marshfield /

Plumbing ir Heating .
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimu).

PERSHING
Plumbing and Heating Company'

■
6539 Cottage Grove Avenue 

Fair^xx 4620

PARSIDUODA pelningas biz
nis South Side Moli* ir llops 
štoras. Geram žmogui gera vie
ta. Gaukit bargeną. Kreipkitės 
tuojau.

6106 So. State St.

PARSIDUODA vienas ar du 
lotai tarpe 47 ir 48 gatvių, ant 
Kostner Avė., 30x125, improved 
Cash ar ant išmokėjimo.

416 H art Street, 2-ros lubos 
Arti 400 No. Robey St.

PRAŽUVO mano šuo, baltas 
rudais taškais. ""Vidutiniško di
dumo, 47th ir Leavitt St. Kas 
praneš, ar sugražins man šunį, 
gaus radybų. D. Šidlauskas, 4559 
So. VVallace St.‘Tel. Blvd. 5042.

PARDAVIMUI mokyklos 
reikmenų krautuvė, saldainiai, 
lunch. Parduodama į dienų 300- 
sandvičių. Randasi skersai ke
lio nuo Tildcn High Scbool.

“ 618 W. 47 PI.

PARDAVIMUI namas, 744 W 
26 St., kamp. Emerald Avė., 12 
flatii ir 2 krautuvės, garu šildo
ma ir laundrė, kaina $40,000, 
cash $12,000. Phil Sheridan, 
4122 Claredon Avė., Phnrte: 
Lake View 4669.

SERAI—BONAI

REIKIA DARBININKU
MAINAU buČernę ir groserny | 

namą, medinj, lotus, automobilių. 
Kas norit mainyl, šaukit Tel. Bųule- 
vard, 3856. Pridėsiu cash, j< i rei
kės.

MOTERŲ
Dresmekerių, 
patyrusių 
prie moterų 
drįsiu

L1PSON BROS.
325 W. Adams si.

MERGINŲ patyrusių 
dirbimo “lingerie”, ir kitų 
žiu mašinos darbų. Pradžiai ge
ra alga. Nuolat darbas, 
šaukit tuojau.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

prie 
gra-

atsi-

OPERATORE V i
Prie mcierų .skrybėlių. Atsi-

.UPPERT-GRĖEN ('.(>. 
700 Nortli Carpenter S t; 
Netoli Milwaukcc Avė.

REIKALINGĄ MARGINA ar
ba moteris prie namų darbo 
tik dienomis. Atsišaukitę:

Hyde Park 3395, vakarais.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo; maža šeimyna, gera mokestis. 
Atsišaukite .greit. 1901 \Canalport 
Avė., Tel. Roosevelt 2765.

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 rądio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. VVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $800 gro- 

jiklis pianas, 2 metų senumo, už 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai, po $10 j inčnesj. Aplei
džia Chicagą sekamų savaitę. A. 
Brezemovvicz,

* 2332 W. Madison Stree » 
Netoli kampo Western Avė.

PARSIDUODA Biliardinė, ir už
kandžių įstaiga. 2100 W. 24tfy St.

TURIU parduoti gražų grojiku 
pianų, kad sukčius pinigų, naujas 
vertas $750. Lengvu grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius už $120, — $50 
cash ir pp $10 į mėnesį atsakan
tiems žmonėms.

M1KOLAITIS
6512 So. Halsted St.

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

3001 VVallace Street

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

LEO HIBNER 
2025 North Robey 

2nd floPr front

EXTRA:, Tabokos, cigarų, 
menų krautuvė; taipgi “snoe 
ning”. Pigiai, nes noriu greit 
duoti, 1830 So, Halsted St,

PARDAVIMUI aptiekti, senai iš
dirbta vieta, .sutikite telefbmi (.li
nai 5918 MY, Williams /

IARS1DUODA bučernė ir groser
nė, Storus didelis, fikčeriai gražiau
si, biznis daromas didelis, nes kitos 
bučernės arti nėra. Ruimai gyvenimui 
užpakaly, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 657.

-PADVIGUBINKIT SAVO PINIGUS
Kodėl investuoti j Auksinius Bo

nus? Užima 11’/2 metų padvigubinti 
jūsų pinigus. Jei turite $250 cash ar 
daugiau, atsakykite ant šio skelbimo. 
Musų savastis randasi North Sidėje. 
Didelis uždirbėjus pinigų. Didelė vi- 
durmiesčio banku yra trustee.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 656 •

MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, arba mainysiu ant mažo namo. 
Visokių tautų kolonijoj. Telefonas 
Roosevelt 4425. «

PARSIDUODA grosernė, tabokos 
ir minkštų gėrimų krautuvė prie di
delės dirbtuvės. 2 pagyvenimui kam
bariai. Parduosiu pigiai. 650 West 
81št Street;

PARSIDUODA “Hardware” krau
tuvė su namu. Geras biznis. Priver
stas parduoti dėl ligos ir todėl par
duosiu pigiai. 4304 W. 55th St.

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj, tarpe automobilių šapų. Savi
ninkas išvažiuoja ant farmos. 2404 
So. Indiana Avenue.

PARDAVIMUI grdsernė ir bu
černė—buvo verta $3,000, o da
bar parduodu už $1,200. Priežas
tis—savininkas nemoka dirbti to 
darbo. Arba mainysiu ant loto.

3404 So. Morgan Street 
Tel. Yards 1571

NAMAI-ŽEME
JŪSŲ PROGA 

30 minu tų nuo miesto
Pardavimui 2 lotai, 35x125 peęlų 

kiekvienas, puikiame rezidencijų dis- 
trikte, augšta ir sausa vieta, netoli 
dideilo publiško parko, bulvaro, mo
kyklų, bažnyčių, yra vanduo, suros, 
šalytakiai ir užn\okėta. 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.

DIDELIS BARGENAS

Turiu parduoti, nes važiuoju Flo- 
ridon, 6 kambarių mediąį bungalo\v, 
kaina $5800, išmokėjimais.

$1500 cash, kitus po $35 j mėnesį.
Tas bungalow randasi gražiausioj 

vietoj Benvyn’e, 1 blokas nuo gatve- 
karių linijos ir 1 blokas nuo mokyk
los. Yra gasas, elektra, furnace šil
domas, garažas, gatvė cementinė. 
Del greito pirkimo kreipkitės j - 

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St..

Box 653

PARDAVIMUI 6 ruimų cot-' 
tage; visi geri įrengimai. Kai
na $3600, cash $800. .Kreipkitės 
tuo j aus.

3619 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUl naujas mūrinis 4 
flatų namas. 2-4-2-5 ruimus. Parduo 
siu pigiai, arba mainysiu ant bunga- 
lo\v, farmos, neto|4 Chicagos. Kas no
rit gerą progą pasiskubinkite.

F. G. LUCAS & CO. ♦ 
4108 Archer Avenue 
'Tel. Lafayette 5107

„ PARDAVIMUI lotas 30X125, 
prie Rockwell St., netoli bažny- 

____ čios ir vienuolyno, bargenas už 
smulk-’cash. Rašykit pas Henry Perk, 

shi-1 127 North lYearborn St. Rciom 
par- 1414.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6738

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

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

2107 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seelev 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

’ VYRAI išmokit barberystės, už- 
dirbsit daug pinigų. Mes išmokin
siu! jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba tplefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER i.OLLEGE
105 S. Wells St. Tel. Fnanklin 4230

vyrai:
Kodėl neturite nuolatini darbų? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

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

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

MISS SAGON,
82 W. VVashington St.

Room 625

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas I

VYRAI IR
Kalkite geležį
Sena patarlė, 

liok jeigu nori
Komercinis telegrafo 
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 liesi mokinant. Pamatyk 
mane tuoj aus. W. N. DYE,

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

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose Šio žingeidaus darbo. As
menines instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi- 
tes. Atsišaukite arba rašykite:
,2024 So. VVabash Avė., Dcpt. 21


