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Milionas žmonių badau 
ja Kinuose

Amalgameitai atsiima pi
nigus iš Rusijos

Nebemato tikslo laikyti Sovie
to jo j 300,000 dolerių, rūbų 
siuvykloms bankrotavus.

Naujas Vokiečių kabinę 
tas gavo pasitikėjimo

Amalgameitai atgauna iš Ru 
sijos $300,000 įdėtų į siu

vimo biznį

Miliūnas žmonių Kinuose Vokietijos kabinetas gavo 
badą kenčia pasitikėjimo - ..4,.

Pašalpos badaujantiems negali Socialdemokratai* 
pristatyti dėl Kinų karininkų 
tarpusavio kovos .

nebalsavo; 
nacionalistų atstovas išmes
tas iš parlamento

HANKO, Kinai, sausio 28.—' BERIJNAS, sausio 28.
Apskaičiuojama, kad iš 60 mi-‘Naujam Luthero ministerių ka- 
lionų gyventojų Hupeh provin-1 binetui reichstagas šiandie 160 
cijoj visas milionas žmonių ha- prieš 149 pareiškė pa?iti- 
dauja. Badas, tik kiek mažės- dėjimo.
nej proporcijoj, pasireiškiąs ir! Socialdemokrato.
U įmano provincijoj. >čiau nutarę susilaikyti nuo bal-

,, ... davimo, kai bus pastatytas
Honane es.. nemaža maislo kIausimas (le) pasitikėjimo vai- 

sandėlių, bet dėl karo sRuaci-l^^j 
jos geležinkeliai paraližuoti. ir|
į Imdo paliestas sritis nėra galJ,, '~ nactonalistų atstovas, 
my)>ės maisto pristatvti. Smu-iV,lhe,m »*>'»*"»• kur5 vlsu 
tintuose bėgiuos, vra privaryta smer,kė suta*-
daugx*ė prekių Vagom.., kurie i*!8 "• kabineto na-
tmtų'galima tuojau paleisti, bet'nus “P^okė išdavikais u- Vo- 
tarp savęs besipiaunų kinų kn-ikld,J°8 imonlų korikai, I v-o 
rininkai, kurie kontroliuoja ^mostas iš leic stago sa s. 
geležinkelį, už kiekvieną jų pa- —
leistą tokį vagoną reikalau ja i Mįrn fannniincv minioforit
t>00 dolerių, neskaitant 
to važios mokesnio.

papras-

žmones 
rupina- 

gulėti be L.

šalpos organizacijų 
sako, kad svetimšalių 
moji pašalpa turės 
jokios naudos, ko! kinų valdi
ninkai atsisakys padėti prista
tyt maisto dalykus ; vietas.

Kasyklą savininkai atmetė 
maineriŲ planą

PHILADELPDIA, Pa., sau
sio 28. — Kietosios anglies ka
syklų savininkai atmetė anglia
kasių atstovų pasiūlytą planą, 
kaipo pagrindą toleshėms dery
boms dėl streiko baigimo. Jų 
pasiūlytas planas buvo: daryti! 
kontraktą dvejiems metams tą
ją pačia algų norma, kuri ang
liakasiams buvo mokama einant 
senuoju kontraktu, taigi prieš 
streiko pradėjimą.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. ,

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

NEW YORKAS, sausio 28. - 
Sužinota. kad Amalgameitai, 
geriau sakant “Russiaįn-Ameri- 
can Industrini Corporation”, ku
rią Amalgameitai suorganizavo, • 
atgauna atgal visus pinigus, ku
rios jie buvo įdėję* į Sovietijos 
rūbų Siuvimo t rusto biznį. Viso 
buvo įdėta 300 tūkstančių do- 
litrių. Tie pinigai jau esą pa
dėti sovietų valdžios ‘Trom
bu nke” ir Amalgameitai. arka J 
Rusų-Anierik iečių Pramonės
korporacija, galį juos atsiimti, 
kada tik norį. >

i Rusų-Ameri kiečių Pramonės 
koippracija buvo įsteigta Amal- 
gameitų laikytoj Chieagoj 1022 
metais konvencijoj, Amalgamei- 
tų unijos prezidentui Hilmanui 
ką tik sugrįžus iš Rusijos. Hil- 
manas tuomet pasiūlė konven
cijai, kad Amalgameitai padė
tų atsteigti rūbų siuvimo 'pra
monę Rusijoj. Jo pasiūlymas 
buvo priimtas, ir tuo tikslu bu
vo įsteigta minėta korporacija, 
kini, pinigams surinkti, ėmė 

Ipaidavinėti serus (akcijas). Bu- 
•Afvo auk/-Į vo numatyta sukelti vieną mi-

Mirė Japonijos' ministeris 
pirmininkas Kato

liūną dolerių, bei tik 300 tūks
tančių tepavyko sukelti. Kcne 
vidus parduotus serus supirko 
Amalgameitai su savo skyriais 
ii joint boardais.

Investuotus rusų rūbų siuvi
mo pramonės bizniu pinigus ir 
pelnus buvo garantavus sovie
tų valdžią, todėl linkio tav imas 
prieš kiek laike Maskvos r,ubų 
siuvimo fabrikų negalėjo pa
ke, kli amerikiečių koiporaci- 
jai. Bet bankrotui įvykus bu
vo jau aišku, kad moralis viso 
to sumanymo tikslas susmuko, 
ir beliko tik klausimas, kaip at
gauti ir sudoroti amerikiečių 
korporacijos įdėtus pinigus.

Praeitą vasarą prezidentas 
Hilmanas puvo nuvažiavęs į Ru
siją žiūrėti, kaip sutvarkyti dar 
lyką. Maskvoj jam, sako, buvę

TOKIO, Japonija, sausio 28.
rytą mirė Japonijos ministe

ris pirmininkas Takaaki Kato. 
Jam mirus, visas ministerių ka
binetas atsistatydino, o parla
mento posėdžiai paliauti pen- j pasiūlyki korporacijos pinigus 
kioms dienoms. 'įdėti į kitokias pramones, arba

palikti juos rūbų sindikate, kū
lis mokėsiąs tam tikrą nuo
šimtį. Amalgameitai betgi ne
bematė tpme jokio intereso, it 
tie 300 tūkstančių jų pinigu bu
vo pervesti į sovietu “Prom- 
hanka”. v

į mėnesį ftv> ks nusų- 
Amerikiečių .Pramonės korpo* 

! racijos šerininkų suvažiavimas, 
i kuris oficialiai nutars, ką <la- 
I ryti su pinigais. Veikiausiai bus 
1 nutartu visus pinigus atsiimti 
ir grąžinti šėrininkams.

Kato buvo vos praeitą šešta
dienį susirgęs 
urnai išsivystė 
mn. v

Kitas žymus
IOKIO. Japonija, mausiu —o. į
šiandie mirė kitas žvmus Ja-I 2 te!.nant4

* t A mnv*i V iponijos vyras, slaptosios tary 
bos narys, gen. įeit. Goro Miu 
ra.

influonza, kuri
i plaučių įdegi-

japonas mirė
sausio 28.

Šuo išgelbėjo farmerį 
nuo mirties ugny

PAKIS, III., sausių 28. 
didelis šuo praeitų naktį išgel
bėjo nuo sudegimo savo šei
mininkų, farmerį Cliffordą l>a-,

Farmerys buvo vienas pats 
namie ir stipriai miegojo, kai 
jo namuose kilo gaisras. Iš mie
gų jį pažadino, ir tuo budu iš- 
gell/ejo, buvęs viduj šuo, įkal
damas šeimininkui ranką. Na
mai jau buvo visi liepsnoj, ir 
bėgdamas iš ugnies farmerys 
skaudžiai apdegė. Nukentėjo 
kiek ir jį išgelbėjęs šunelis.

5 žmonės žuvo New 
Yorko gaisruose

NEW YORKAS, sausio 27
a“ j Praeitą naktį New Yorke dvie- 

I jose vietose buvo tenementų 
namų su pigiais nuomoja

mais blitah — gaisrai. Viena
me nuomojamų butų gaisre 
ugny žuvo viena moteirškč ir 
jos trys vaikai. Antrame gais
re sudegė vienas vyras, kurs 
iš ugnies negalėjo pabėgti, nes 
buvo paralizuotas ligonis.

Komunistų atstovas nu
teistas kalėti

Persijos sosto paveldė
tojas proklamuota

PARYŽIUS, sausio 27. — 
Francijos komunistų vadas ir 
parlamento atstovas, Jaunes Do- 
riot, buvo šiandie nuteistas aš- 
tuonioms dienoms kalėjimo už 
sumušimą policininko per ko
munistų streiką. Paryžiuje, pra
eito spalio mėnesį.

l Pacific and Atlantic Photo]
Fawn Gray, šokėja. Pasak gandų, ji esanti Hcrry Th?.w, 

milionieriaus, simpatija.

Senatas pasisakė už įsto- Rokiškio apskr. viršinin - 
jimą tautą teisman kas nubaudė gimnazistą

Rusai protestuoja prieš 
kiniečių terorą

Sprogimas karo laive

Kaltina čango pavaldinius dėl 
vartojimo smurto priemonių 
prieš rusus Hprhine

PEKINAS. Kinai, sausio
Sovietų generalis konsulas 

Darbine, Mandžurijoj, telegra
favo sovietų ambasadoriui Pe-1 
kine, Leonui Karachanui, skųs
damasis, kad Mandžurijos val
dovo čang Tsolino pavaldinys, 
generolas Duanhsin, pradėjęs 
žiaunai terorizuoti sovietų pi
liečius Darbine.

Konsulas sako, ka<i ryšy su 
užmušimu vieno “baltojo” ruso 
porą savaičių aalgal, kiniečių 
kariškiai aieštavę septyniasde
šimt jaunų rusų. Areštuotieji 
esą laikomi uždaryti bjauriau
siose sąlygose, ir dagi tiesiai 
kankinami.

28.

Kvies japonų studentus 
mokytis Amerikos uni

versitetuose
PHILADELPHIA, Pa., sau

sio 28.—Organizacijos American 
Friends’ Service komitetas pla
nuoja kviesti rinktinių Japoni
jos studentų grupę atvykti atei
nantį rudenį į Jungtines Vals
tijas studijuoti, kaip amerikie
čių svečiai, Amerikos universi
tetuose ir kolegijose. To suma
nymo tikslas esąs gerinti Ame
rikos ir Japonijos* tarpusavio 
santykius. Planuojama parsi
kviesti 150 Japonijos studentų.

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

Niaukstosi; galima laukti 
ne-

(LONDONAS, sausio 28.--Te
legrama iš Persijos sostinės, shiego dieną ar vakarop; 
Teherano, .praneša, kad naujo- taip šalta; vidutinis, didžiumoj 
jo šacho (karaliaus), Riza Cha- pietų vėjas, 
no, 8-ių metų sūnūs tapęs pa-į 
skelbtas Persijos sosto įpėdiniu 
ir oficialiai buvęs pristatytas 
dvasiškiai, ministerių kabinę 
tui, parlamentui ir užsienų at* 
stovams.

i X

i Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum —8°.
F.

Šiandie sąulė teka 7:07, lei
džiasi 5:00 valandą.

, maksimum - 1°

Vienas jūreivis . žmuštas, 
t u o n i kiti sužeisti

_____ i______

Rezoliucija, kad Amerika tap
tų tribunolo nariu, priimta 
76 balsais prieš 17

WASDINGT()NAS, f sausio 
28. Nežiūrint atkaklios ko
vos. kurią vedė Amelikos de- 
jimos j tarptautinį teisingumo 
teismą priešininkai, senatoriaus 
Borah vadovaujami, senatas di
dele balsų dauguma vakar pa
sisakė už Jungtinių Valstijų 
patapimą teismo nariu, nors ir 
su tam tikromis rezervacijo
mis. Atatinkama rezoliucija 
buvo senato priimta 76 bal
sais prieš 17, taigi keturiolika 
balsų daugiau, ne kad reika
laujamoji dviejų trečdalių di
džiuma.

Už įstojimo rezoliuciją balsa
vo keturiasdešimt republikonų 
senatorių ir trisdešimt šeši de
mokratai. Prieš rezoliuciją 
balsavo keturiolika republiko
nų, du demokratai ir vienas 
farmer-labor senatorius.

Teismo priešininkai betgi sa
ko, kad jie dar nepasiduosią, iri 
savo kovos nelaiko praloštos. 
Savo bylą jie perkalsią į žmo
nes, kad klausimą įšspręstų vi
si krašto piliečiai.

Sovietai išleistą 250 
milionu degtinei

KAUNAS. [LŽ], - Paminė
jimui besibaigiančių 1925 metų, 
Rokiškio apskrities viršininkas 
prieš pat Kalėdas administra- 
tyviu keliu nubaudė 8 klasės 
moįcinį M. 50 litų už pasikalbė
jimą su Obelių kaimo ūkinin
kais, apie valstybės tvarkymą
si ir valdininkus.

Priežastis nubaudimui rastu 
štai kame, gimnazijų vasaros 
atostogų metu, esant moki
niams kaimuose, kaip papras-; 
tai, šventadieniais susirenka1 
jaunimas pasišokti. Randelio 
vals. Obelių kaimo jaunimas 
rugp. 16 susirinko pas ūkinin
ką X. ir prie to dar ir senes
niųjų susieita savais reikalais 
papleputauti; atsilankė ir mo-. 
kinys M. Prasidėjo ginčai iiį 
pasikalbėjimai, kuriuose akty
viai dalyvavo ir mokinys M. 
Buvusieji tame susirinkime 
ateitininkai — bandė apginti 
klebonijos vedamą tvarką šaly
je, bet tas jiems nevyko ir pa
starieji pradėjo šaukti: “jis 
komunistas, bolševikas, socia
listas” ir tt. Vienok susirinku
sieji nutildė “ateitininkus” ir 
pasikalbėjimai tęsėsi toliaus. 
Nieko nelaimėję ateitininkai į- 
skundė mok. M. policijai kapo 
laikiusį milingą be leidimo; po
rcija šį reikalą perdavė apsk. 
virš. Draugeliui, kurs nubaudė 
jį 50 litų. •

IE(l(), Cal., sausio 28. 
[natinių melu vande- 
Poii I ^n.ma, vakar 
Valstijų karo laive 
įvyko nelaiku patran- 

kurio vi;nas

šai:d\ mn 
nyso lies 
Jungtinių 
Farragul
kos sprogimas, 
jūreivis buvo vietoj užmuštas, 
antras mirtinai, o septyni kiti 
šiaip sunkiai sužeisti. Užmuš
tasis yra Otis Bogar, 27. metų 
amžiaus, iš Cocur d’Aline, kla
ba.

MASKVA, sausio 28. — Ru
sai mėgsta gerti, tatai trokš
tantiems pagirdyti sovietų val
džia jhais 1.926 metais žadu pa
gaminti 75 milionus galonų 
vodkos, 40 laipsnių stiprumo, ir 
5 milionus galonų konjako ir 
likięiių, 60 laipsnių stiprumo.

Šitam kiekiui Svaiginamųjų 
gėrimų pagaminti 
metus valdžiai, 
čiuojama, pareis
dolerių, bet užtai valdžia tiRis 
vien ančdėlio mokesniu surink
ti 175 milionus dolerių.

Šveicarijos lietuvių stu
dentų suvažiavimas

BERNAS, 5. I. [Elta].
Kviestas Šveicarijos lietuvių 
studentų atstovų suvažiavimas 
Berne įvyko 1925 m. gruodžio 
31 d. Suvažiavime dalyvavo 
taip pat Lietuvos ministeris 
Šveicarijoj d-ras Zaunius ir 
atstovybes sekretorius d-ras 
Sakalauskas.

Suvažiavimas gyvai apsvars
tė lietuvių studentijos prisidė
jimo prie Vilniaus vadavimo 
reikalą. įkurta Šveicarijos lie
tuvių studentų sąjunga ir iš
rinktas centras.

Mirdamas paliko sunui 
$5 ir visą pasaulį

PD1LADELPIIIA, Pa., sau
sio 27. Sausio 16 dieną mi
rė čia pusėtinai turtingas pi
lietis, William Gridley. Palikta
me testamente, kurs vakar bu
vo atidarytas palaikų teisme, 

Savo sunui, Čarlsui, 
dolerius 
” Visą 

velionis užrą-

pasakyta: “S 
aš palieku 5 (penkis) 
ir visą pasaulį gyventi, 
likusiįjį turtą 
šęs kitiems savo giminėms.

Žemės drebėjimas New 
Yorko valstijoj

SARANAC LAKE, N. Y., sau
sio 28. Vakar čia buvo jau
čiamas žemes drebėjimas, tę- 
sęsis koletų sekundų. Supurty- 
mai buvo ypač stiprus Sarana- 
co paupiu ir ties Lake Flower 
ežeru. Drebėjimų lydėjo kur
čias požeminis dundėjimas.

per šiuos 
kaip apskai- 
250 milionų

Makedonijos banditas 
nukovė 4 keleivius

VJENNA, Austrija, sausio 
28. Telegrama iš Belgrado 
praneša, kad vienas makedonie- 
čių banditas vakar, patykojęs 
einantį tarp Monastiro ir Lc- 
zeano, pietų Jugoslavijoj, mo
torinį busą, nušovęs keturis ke
leivius. Apiplėšęs užmuštuo
sius, pas kuriuos jis rado stam
bių pinigų sumų, banditas pa
sislėpęs.

Ispanu lakūnai atskrido 
į Kap Vęrde salas ■r..... \ -y )

BORTO PRAYA, Kap Veide 
salos, sausio 27. Skrendan
tieji iš Ispanijos į Argentiną 
ispanų aviatoriai, su komando- 
riu Franco prieky, iš Kanarų 
salų šiandie atskrido į Porto 
Praya.

Kooperatinės paskolos 
draugijos Japonijoj

TOKIO, Japonija, sausio 28.
Oficialiais saitmenimis Japo

nijoj yra 11,111 kooperatinės 
paskolos draugijos. Visų jų de-
pozitai bendrai siekia 190,090,- 
000 jenų. Jų difota nariams 
paskolų suma siekia beliniai 
440,000,04 K > jenų.

Kooperatinės paskolos drau
gijos Japonijoj labai išsiplėto
jusios ir turi pasisekimo ypač 
dėl lo, kad už įdėlius moka gė
lą ir daugiau nuošimtį. 
Už teikiamas gi paskolas ima, 
11.3 nuošimtį metams.

Garantija
__  I i' ■

Greitumas
Pigumas

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

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
/lovanoms, paskoloms ant. vekselių, pasidė- 
jimui } bankų, pirkimui nuosavybių ir vi- 

, siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerų pa
tarnavimų kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

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

Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvio Amerikoj Seimas 

įvyko prie užrakyty dury
MCKEES RO( KS, PA.

Sausio 10 d. čionai prasidėjo 
APLA. Seimas, 2-os kuopos 
svetainėje. Kiek tęsėsi minėtas 
seimas ir kiek kuopų buvo at
stovaujama, to nežinau, nes 
seimas buvo laikomas prie už
rakintų durų ir joks pasalinis 
nebuvo įleidžiamas į posėdžių 
svetainę; o užvis labiausia bu
vo bijoma, kad su tais pašali
niais, kaipo svečiais, nepapultų 
koks laikraščių korespondentas.

Kaip jau yra žinoma laikraš
čių skaitytojams, APLA. drau
giją valdo bolševikai ir iš bol
ševikų žmonių tos draugijos 
centro valdyba susideda, su 
mažais išėmimais. Dabartiniu 
gi laiku bolševikai per savo 
laikraščius kelia didžiausį riks
mą prieš SLA. valdybą buk 
neva už netinkamą valdymą ir 
perša savus žmones į SLA. 
Centro Valdybą. O ce n trali
nių draugijų seimui tai yra gę-: 
riausias pavyzdys draugijos 
tvarkos ir jos šeimininkų nuo
pelnų dėl draugijos; žodžiu sa
kant, per draugijos seimą ma
tosi visa draugija, su visomis 
jos gerosiomis ir blogosiomis 
pusėmis.

/Jeigu draugija gerai stovi ir j durų ir šis atsitikimas geriau- 
turi gero pasisekimo, tai jos šia vaizduoja APLA. šeiminin- 
šeiminiųkai seimas ir cent- kų-boiševikų baimę ir bailumą, 
ro valdyba nori, kad kuo dau- ■ Aš Žinodamas, kad APLA. 
giausia apie ją žinotų lietuvių Seimas prasidėję 10 d. sausio, 
visuomenė ir stengiasi įgyti vi- nedėlioję, bet negalėdamas tą 
suomenės simpatiją, nes lik dieną nuo darbo išlikti, nusita- 
nuo to ir priklauso draugijos riau panedėly nuvykti į APLA. 
ateiti*. O jei draugijoj yra kas Seimą, nes tą dieną’turėjau ke- 
nors negeaa ir bloga tvarka, tetą valandų liuoso nuo darbo 
tai, žinomas dalykas, bijoma laiko. Todėl aš nieko blogo ne
viešai pasirodyti, kad ncnupul- manydamas ii vien jdomauda- 
džius galutinai visuomenėm pa-^Jųias APLA. Seimu, nuvykau į 
sifikėjimą. Pavyzdžiui. SLA/fMoKeęs Kccks su mintimi vien

Seimo, nes 
ir į seimus 

draugijų 
tolimesnių

.......... . ......... . ■ ■ ............ ......- , .... 
bartenderis. Tuoj drąsiai pa- įsileidimą. Klausaus ausis iš- 
klausia manęs, ko aš noriu. Aš tempęs ir laukiu galingojo Sei- 
jUm atsakiau, kad aš noriu į- mp žodžio.
eiti į Seimą iv jis tuojaus pa-1 pirmiausia pasigirsta 
klausė manęs,

koje. Ir reikia pasakyti, kad Bakanas.
SLA. Seimai yra geriausia re- kad taip, aš Bakanas. 
klama dėl SLA. Ir ištikrųjų1 - Juk jus nepriklausote prie pondentas, 
juk ir nėra ko slėpti pašclpos 
ir apdraudos draugijose, jei tik 
jose nėra politikieriavimo, fi
nansiškai gerai stovi ir nėra 
varinėjamos intriga: vienų na
rių prieš kitus.

O APLA. Seimas buvo laiko
mas prie užrakintų durų ir, 
kaip minėjau, nebuvo įleidžia
mi netik svečiai, bet labiausia 
buvo bijoma, kad su tais sve
čiais nepapultų koks laikraščių 
korespondentas, o labiausia to- 
kis? kuris yra priešingas bolše
vikiškai politikai. Iš to reikia 
manyti, kad APLA. draugijoj 
yra ne viskas gerai ir kad tos 
draugijos šeimininkai — bolše
vikai bijo viešumos; ir todėl 
yra užtektinai pamato manyti, 
kad bolševikų šeimininkavi
mas APLA. draugijai neina į 
sveikatą.

Negaliu praleisti nepastebė
jęs “draugams“ bolševikams, 
kad jie labai klysta manydami, 
kad užrakintos seimo durys 
galės išgelbėti jų politikieriškus 
Ir žalingus darbus 
draugijoje ir kad jie 
juos paslėpti nuo 
akių. Jų darbai vistiek išeis 
viešumon ir per užrakintas du
ris.

O kad aš kalbu apie užra
kintas duris, tai aš, pats tą pa
tyriau. Šia koks atsitikimas 
buvo su manim prie užrakintų

APLA.
įstengs 

visuomenės I

Šeimai yra atidari dėl visų sve-1 pasižiūrėti 
čių ir laikraščių korespondentų, Seimas tai 
nežiūrint ar tai butų SLA. na-! suvažiuoja 
riai, ar tai pašaliniai žmonės. ; darbuotojai 
Mat SLA. seimai ii Centro Vai-1 apielinkių. 
dyba nebijo viešumos 
turi ko slėpti, ba šioj 
ei joj (SLA.) yra viskas tvar- esu girdėjęs nekaltą

Sidabrinis Balius
Rengia Draugyste Atgimties Lietuvių 

Tautos Vyrų ir Moterų
Lietuviu Tautos Parapijos 

Svetainėj, 
3501 So. Union Avė.

Subatoj, Sausio 30, 1926
Pradžia 7:80 vai. vakare.

Jžanga 35e.
Muzika Bartkaus.

Bus priimami nauji nariai ^uio 
iki 40 metų. Į 1

Vįsus kviečia atsilankvti
RENGĖJAI.

lllilMiMIHIHIIIIIi

CICERO, ILLINOIS
Biblijos Studentų Konven

cija Vienos Dienos

Neri., Sausiu 31 d,, 1926
LIETUVIŲ LIUOSYlIfiS 

SVETAINĖJ
Pradžia lygiai nuo 10 valandos iš 

ryto ir trauksis iki 5 vai. po pietų. 
Iš viso bus 3 išguldymai labai įdo
mus kiekvienam. Kviečiame visus 
lietuvius atsilankyti, Jžanga liuosa; 
nėra kolektų. \

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllffl

APLA. 
Seimas 
geriausi 
ir iš 
Juk bus įdomu su 

. t nes ne- 1 jais susieiti ir kartu pamatyti 
prganiza-1 APLA. stovį ir tvarkymąsi, nes 

giriantis 
per jų laikraščius, kad tik 
bolševikai yra draugijų išgany
tojai. Todėl aš buvau tikras, 
kad aš tikrai galėsiu savo aki
mis pamatyti tuos bolševikų iš- 
ganytojiškus darbus APLA. 
Seime.

Nuvykęs į McKces Rocks da 
prie 
ban- 
kaip 
sve- 

. taines. Bet žiuriu, kad durys 
yra užrakintos. Na, kad durys 
užrakintos, tai jau barškinu. 
Pabarškinus, atsidarė mažas 
langiukas duryse ir moteriškas 
veidas pasirodė prie langiuko. 
Aš paklausiau: Ar čionai yra 
APLA. seimas? Ji atsako: taip, 
čionai; o ko nori? Aš sakau: 
Ar galima įeiti? Ji atsako: 
nežinau, eisiu pažiūrėti. Ir 
eina, aš palikau bestovįs 
durų. Nors ir užrakintos 
rys, ale vistiek girdisi atstovų 
kalbos ir keletas man pažysta
mų balsų. •

Už kokių penkių ininutų išei
na augalotas vyras, baltą pri
juostę prisisegęs, matomai,

biskį prieš piet ir priėjęs
ĮAPLA. 2 kuopos namuko

17 dau tiesiai įeiti į svetainę 
įstojimas tiktai' $1.00. paprastai yra einama į

PUIKUS BALIUS
Rengia

LIETUVIU TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ

Atsibus
Sigoje, Sausio-January 30 d., 1926 m

J. KALLARICH SVETAINĖJE
4430 So. Wentworth Avė.

Įžahga 35c ypatai
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ar tai aš esu nias balsas F. Rodžerio: “Drau- 
jam atsakiau, gaj jr draugas, čionai yra atvy

kęs svečias ir laikraščių kores- 
, ir jis nepriklauso 

prie APLA. ir jis nori įeiti į 
Seimą, ką mes darysim?” Pa

raštei į. Ttioj
* pasigirsta kitas kimus balsas 
ir žinomas, kad tai 
balsas:
kad negalima įsileisti, juk jis 
nepriklauso prie APLA. ir jis 
gali ką negerai parašyti į laik
raščius.” Pasigirsta 
iš priešingos pusės, 
šią nieko blogo, jei 
ir svetimas žmogus, 
ta ir vėl nervingai 
balsas, man pažįstamas,

APLA.?
Aš jam atsakinu, ne.
—Tai jus negalite įeiti, —įskaito ir mano 

jis man pasakė.
Bet aš netikėdamas to bar- 

tendenrio patvarkymui, suma
niau tikrai sužinoti, ar ištikrų- 
jų yra Seimo durys užrakintos 
ir visai nieko neįsileidžia. Pa
prašiau to žmogaus biskį palau
kti ir paėmęs šmotelį popieros 
parašiau sekamo tuurinio raš
telį: “APLA. Seimo Preziden
tui. Gerbiamieji: — Malonėkite 
duoti žinoti, ar galima į APLA. 
Seimą įeiti kaipo svečiui, ar 
ne? — S. Bakanas”, ir pa
daviau tam žmogui, kad paduo
tų prezidiumui. Paėmęs rašteli 
dar pridūrė: 
tui?” 
taip, 
gryžo 
stoviu 
kiu kokį atsakymą gausiu nuo 
Seimo prezidiumo.

Už keleto minučių pasigirdo 
plaktuko tranksėjimas ir aš 
supratau, kad tai ženklas, jog 
mano tas raštelis bus skaito
mas ir bus tariama apie mano

Ar tai preziden- 
Aš jam pasakiau, kad 

Ir tas žmogus ir vėl su- 
į svetainę, o aš ir vėl 
vienas už durų ir lau-
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M
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Mažeikio
Aš duodu įnešima,

balsai ir 
kad nebu- 
čionai Įeis

Pasigirs- 
drebantis 

kad

(Seka ant 3-čio pusi.)

EROVes skYRIUS

STRAIPSNIS 161

ir išrašomas 
gydytoju visame 
pasaulyje dėl

hiy.jau virš 68
metu

EAlGlE BRAND
. CONDENSED MILK,

Ui fil 
k u poni], 

gausite 
dykai lietu

viukai paniokd 
kaip prižiūrėti 

ir penotl save ir 
jusu kūdiki- Iškirp

kite i r prlsiųsklte 
šiandie eu jūsų ''ardu 

ir adresu.
THB BOKDDN COMPANY 

liordon Bldg. New York
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Aš 
nu- 
už 

du-

DEL APRUPfNIMO 
MOTINŲ IR. <IŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

VALGYMO PATARIMAI
Iš pradžių vaikai nieko nežino apie 

valgius išskyrus tuos , kurie jiems 
duodami. Jie išvysto noriĮ prie šių 
valgių. Todėl reikia duati iš pradžių 
tik tie valgiai, kurie yra sveiki ir 
jiems tinka ir tada jis pripras jų no
rėti, tokiu budu įgydamas normaliu 
kus valgymo papratimus.

Tūlais atvejais vaikas gali išvysty
ti didelį nemėgimą tūlo valgio ir jo 
nevalgys, bet abelnai galima ir reikia 
jj išmokinti > valgyti visus sveikus 
gius. Vaikas, kuri,s sako, kyd 
mėgstąs to ar kito valgio guli 
nėra visai sveikas, arba gali būti 
gis netaip išvirtas. ' Motina turi 
žiūrėti, kad nepridb'girius ar prii 
nūs vajko valgio, įdaht išvengti 
gio nemėgimą.

Nepagadiilk vaiko virškinimo, duo
dant valgi netiKusjai paruoštą, 
gio išvaizda daug turi su smagumu jo 
valgymo. Jei valgis gražiai išrodo, 
lai jis geriau virkomas.

Apie svarbą pieno kūdikio valgiuo
se jau buvo kalbėta pirmesniuo.se 
straipsniuose. Eagle Brand yra 
lengvai suvirškomas, skanus, sotus ir 
lengvai paruošiamas./ Jj vartojant 
visados gali būti tikras, kad gauni 
pieną švarų ir giyrji}.

val- 
ne- 

Init i

pn- 
vill- 
vaf-

Vai-

Grojikliu Pianu
Išpardavimas

Už Pigesnę Kainą Negu Jie Kaštuoja 
Padaryti

H
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k Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAI.
MIDY

Nepriimk pa-
Pastebėk žodį 

|7 “Midy”. Parai- 
duoda visose 
vajstinyčlose.

i.

Tel. Armitage 2822

Proga! Stebėtina Proga!
ATEIKIT, MATYKIT IR PASIRINKIT 

ŠIANDIEN!
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DR, W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, Išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.
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Šis $556.00 naujo gvarantuoto grojiklio piano 
įrengimas susidedantis: naujas grojiklis pianas 
augštos rųšies su vėliausios mados pagerini
mais pasirinkimas Riešuto, Aržuolo arba Rau
donmedžio medžio, dailiai nubaigtas ir tvirtai 
subudavotas. Sykiu duodame liampą, arba ror 
lems šėpelę, suolelį ir 25 rolius. q q 
Viskas tik už / M (S

Ant Lengvų Išmokėjimų

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusiu 
Kimball Grojiklip Pianų, Kaina 

$400, $495, $650, $750 ir $850
1 

Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
vakarais. Šventadieniais pagal sutarimo.

Šaukite Canal 6982
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PIANŲ KRAUTUVĖS
< 
H
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4177-83 ArcherAve. 1922-32 S. Halsted St,
Kamp. Richmond St. Prie 19th Place

H

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

Atidarė ofisų kartu su
Dr. B. Yuškevičius,

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

1407 Milwaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12

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

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

Pasitarkite Su 
Specialistu

Jus esat/Ar 
sergantys kur 
liga suardo svei
katą? Kad ser 
gate ir buvote 
prie visokių gy 
dytojų, k u r i t 
nedavė nei jo 
kių rezultatų 
tai yra kad jie 
visai nežino jū
sų tikrą ligą. 
Ateikite p a .s 
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
.maSir.n yra viena iš galingiausių . Mes, galime pertiu? 
rčt jufc ’De1 sunkumo.

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

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

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

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE

DR. GILL Specialistas
40 North Wells Street 

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

»

Vienlaikinis Ypatiškas Gydymas. Nedaro 
Skirtumo Kokia Liga, Tiktai

$1.00 $1.00
Pasekmingas gydymas naujausiu budu

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

Todėl gi, jeigu jūsų kiti negalėjo išgydyti, tai ateik pas mane. 
Mano pilnai įrengta Bakterijologiška Laboratorija ir aparatas Radio- 
Seope-Raggi-X-spindulių, egzaminavimas kraujo ir šlapumo, atidengs 
man jūsų ligos tikrą stovį ir jeigu aš pasižadėsiu jus gydyti, tai jus 
atgausite savo sveikatą ir pilną tvirtumą. Ateik pas patyrusį specia
listą.

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

Mano ofisai yra aprūpinti pilniausiai visokeriopais gydymo apara
tais, išrastais garsių Profesorių ir Specialistų, tokių kaip Profesoriai 

/ Nicola Tešla ir D’Arsonval ir daugelio kitų. Mano 40 metų patyrimas 
gydyme ligonių ir studijavimas geriausiose ligoninėse ir klinikose Pa
ryžiaus, Romos ir Londono, davė man patyrimo pasekmingai pergalėti 
sunkiausias ligas, kurias Riti gydytojai pripažino nebeišgydomomis.

Aš vartoju pasekmingai gerai žinomus budus gydymo Baktery- 
nais, Gyvūnų Ekstraktais ir Čiepais ir dar vieną garsų pasaulinį būdą 
gydymo, kurio čionais negalima minėti, liet kur) reikale esant pavar
to ju. \
NEKENTĖK ILGIAUS, TIKTAI ATSįLANKYK O PERSITIKRINSI!!

DR. C. C. SINGLEY
SPECIALISTAS

Room 1012-1015-1016 Great Northern Budinke
20 West Jackson Boulevard, arti State gatvės

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

5-kių iki 7-nių. Nedaliomis nuo llKtos ryto iki 1-mos po pietų.

Duok savo avlkui Bordcn’s Eagle 
Pieną — Tnaistą, kuris pasekmingai 
išauklėjo tūkstančius ir tūkstančius 
vaikų. Jis lengvai paruošiamas — 
tik pridek atvilioto vandens pagal in
strukcijų. Per 65 metus motinos da
vinėjo, Eagle Pieną kaipo vienatinę 
sveikatos dovaną savo'vaikams. J j re
komenduoja gydytojai kūdikiams, ku
rie silpni ir ligoti, kadangi jis leng
vai suvirškomas ir teikia pilną so
tumą. i . '

Tirka jis netik kūdikiui, bet yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimenai daryti 
tarpe mokyklos vaikų parodė, kad 
vaikai penėti fui Eagle Pienu viduti
niškai gavo 7 svarus daugiau svorio 
negu paprastu pienu penimieji. Sek 
savo vaiką atydžiai. Dažnai pasverk. 
Atmink, kad nedapenėtas vaikas v. 
sado.v sveria mažai. Jaunam vaikui 
reikia douti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdieną atmiešto su trimi čvertimi 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiais arba po pietų! Senesni vaikai 
dažnai ji labiau mėgsta su ginger 
ale, vaisių sunkomis, arba suplaktu 
kiaušiniu.

Jei jūsų kūdikiai turi spuogus ant 
veido, jus surasite, kad Cadum Oint- 
ment padarys spuogus sausais ir jie 
patys nukris nuo veido ir veidas pa- j 
liks dailus* ir gražus. Jos yra anti- 
septiškos gyduoles ir prašalina niežė
jimą tuojau.* Cailum Ointment yra 
Prancūziškas prirengimas padarytas 
Amerikoje ir nekenkia kad ir labai 
delikatnai odai.

Matai Kas Dedasi?

Skailykit atydžiui kan savaitę ši
tuos straipsnius ir pasidėkit ateičiai.
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KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yri< 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir ląuzi 
kos ekspertus. Vien tik su Kini 
bąli grojikHu pianu gulite g ra 
liti gaidas teisingai ir girdčb 
geriausiai ištobulintą piano mu 
/.lką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

^^ntRUOMf

PIJANĮJ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

.VHlTtD^S
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“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; ncdaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, no ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų ‘\asdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’ 
Visi linksmiL

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byia delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką B AM KI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuoMct 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

<Pukelbima»>

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

7^ džių įsteigta Lawrence Lietuvių 
Tautos Katalikų Parapijos va
dovaujamos vysk. Mickevičiaus 
(turime omenyje buvusį musų 
organą “Atgimimą.”)

Taigi komisija neturėdama 
visų musų tautiškųjų parapijųtai “draugo” Jurgio l’nbono iš 

Braddocko, Pa.‘ “Draugai ii komitetų adresų, atsišaukiame 
draugės, negalima įsileisti j0-Jr prašome mums, žerhiau pani
kių svečių, o užvis labiausia to-11 ^šiušiems, pranešti. taipgi 
kio Bakano, ba jis, ba jis gal 
mus per laikraščius apšmeižti.” 
Ir tokie karšti debatai tęsėsi 
apie 20 minučių, o aš vis lau
kiau už durų kada tas balsavi
mas bus apie mano įsileidimą, 
nes mat įdomu buvo išgirsti pa- į

1 sekmos.

kelių minučių išeina 
su Seimo ženkleliu ir 
man: “girdi, neįsilei-

taip sakant oficiali

Išgirdau pirmininko koman
dą: “Aukštyn,” ir vėl: “kas 

j prieš, aukštyn.” T'ai jau ir 
(|)o balsavimo, manau sau, tik 
laukiu pranešimo ar įsileis ar 
ne. Už 
žmogus 
praneša 
džia.” I

Gavęs
pranešimą, kad neįsileidžia, tai 

■ ir nuėjau savais keliais.
gaila, kad nepasistengiau 
noti kiek balsų buVo už į 

v dimą ir kiek prieš, mat 
u . buvę žingeidi! žinoti kiekK rupus paprastai apsireiškia štai- i

giai—vidurnakty— be jokio praneši- j - ados mano draugų ir 
------ -------- ----- : prįe§ų

Ligišiol buvo žinoma, 
tik klerikalai bijo įsileisti 

itimus žmones į savo :

Sustabdykit Krupę į 
15 Minučių

suži

butųV 
tenai 
kiek

mani ■M

JUMS REIKIA TONIKO?
Medicinos mokslas pripažysta cod-liver aliejų 

kaip sveikatą teikiančią jėgą dėl atgavimo sveikatos 
ir kaipo būdą apsaugojimo žmogaus kūno nuo užsi-. 
krėtimo bakterijomis.

mo.» Bukit prisirengę pavojingai už- . 
sikimšusią gerklę tuojau pataisyti. į 
Turėkite ant rankų šį daktarų re- 

, cetą, kuria tankiai suteikia pagelbą j
15 minučių—be vėmimo. Jos yrą var
tojamos milionuose namų per 35 me
tus. Greičiausiai žinoma pagelba nūn 
Kosulio, Slogų ir Smaugiančio Kosu
lio. Jei jų? turite kūdikiu, nusipirki
te butelj šių gerai išbandytų gyduo
lių—-Dr. Drake’s Glessco—savo ap- 
tiekoje. Jos tiktai 50c butelis..

kartu prašome, kad visos kitos 
tautiškos parapijos savo susi
rinkimuose gvildentų musų 
parapijos narių įnešimus, bū
tent: 1) kad visas parapijas
esančias Jungtinėse Valstijose 
(ir Kanadoje) 
resnius ryšius, 
si vieni j imą; 2) 
visiems galima 
sų organą, kuris butų sargybo
je musų tautiškųjų katalikiškų 
parapijų reikalų ir sykiu sargy
boje visos musų .tautos reika
luose, o ypač Lietuvos reika
luose. Spauda yra galybė ir 
tik per spaudą mes galėtume 
išplėsti musų parapijas po visą 
Ameriką, kur tik didesnis bū
relis lietuvių gyvena, 
mum yra stoka kunigų 
nai turėtume įsteigti 
seminariją. Yra daug 
kių reikalų, tik reikia 
dirbti ir svarstyti.

Taigi, komitetai Tautiškų 
Katalikiškų Parapijų priduoki- 
te mums savo adresus ir jei

sutraukti j gc- 
i tam tikrą su
kati susijungus 
butų leisi i mu,

P|V • •I aipgi
ir buti-

i'r kito-1 
visiems

i
yra cod-liver aliejus labai grynoje formoje ir 
malonus vartojimui. Jei jus jaučiate silpnumą 
ir reikalaujate toniko, atsiminkite, kad nieks 
negali susilyginti su Scott’s Emulsion kaipo bū
das atbudavojimo jūsų stiprumo. Bandykit jj!

Scott & Botvne, Bloomfield, N. J. 25-71

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvertimo vieta:
3323 $&. Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
■■ ................. ...........4

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C 4 “7C 
nakvinei .... |................. I ■ f w

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

l’el. Boulevard 4552
✓

MRS M. P. PERNA 
Johnstovvn, Pa.

Rašo: “Aš vartoju Bulgarian Žo- I 
lių Arbatą dol savo sveikatos ir jau- ; 
čiu, kad jos man padarė daug gero. Į 
Aš jaučiu kaip jauna moteris. Visi 
mano draugai sako, kad aš dabar i 
daug geriau išrodau. Aš taipgi noriu 
pasakyti kad Bulgarian Žolių Arbata., 
yra geni gyduolė dėl prašalinimo slo- 1 
gtj ir aš giriu jas ir rekomenduoju I 
kiekvienam”. , r

Bulgarjan žolių Arbata yra par- ( 
duodama visuose uptiekuo.se, 35c, 75c, ■ 
ir $1.25. Pastaba — Aš atsiųsiu di- i 
dėl) 5 menesiams šeimynai bakselj 
Uf\$1.25. Adresuokite man, 11. U. Von 
Schlick, Prcsklent, 25 Marvel Ėftdg., 
Pittsburgh, Pa.

.tik klerikalai bijo įsileisti sve-' naci a rysite kokius įnešimus dėl 
Itimus žmones į savo seimus, mU8V čia pažymėtų sumanymų, 
kaip tai Sl.HKA. ir k. Mat ku-1vU* ir 
nigų vedamos organizacijos bi
jo viešumos, gal dėl poterių, 

ikad kokie bedieviai nepasišidin- 
Lų. O lietuviški bolševikai 
inors poterių ir nekalba, ale 
| labiau viešumos bijo, negu 
klerikalai ir pasirodo, kad jie 

,yra didesni fanatikai ir už kle
rikalus.

Butų pasiteisinama, jei bol
ševikai bijotų viešumos savose 
organizacijose, kaip ADP. ir 
kitose bolševikiško plauko; juk 
lai tos organizacijos yra 
paipėse” gimusios 
auklėtos, tai nebūt 
kad bijo viešumos, 
Draugija juk tai pašelpos orga
nizacija ir nei “sunpaipėje” yra 
jimus. Ir ji ikišiol nebijojo 
viešumos, tik dabartiniai jos 
šeimininkai bolševikai bando ją 
traukti į “sui’Įiaipę”. Tai jau 

(tikrai reikia stebėtis, i
—S. Bakanas.

apie tai mums praneški
te.

Rašykite šiuo adresu:
K. Vidunas, 28 Milford St., 
Lavvrence, Mass.

Komisija Lietuvių Tautos 
Kataliku Parapijos Lavvrence, 
Mass.:

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

l’el. State 3225
Valandom nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

Vakarais nuo- 6 iki 8 vai. 
Nedėlio/us nuo 10 ryto iki 12 

Yardn 0141
Bylos visdo.se teismuose. — Ab
straktai - Ingai jojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

■ ■ ■ ■ -------------------

JOHN B. BORDEN
t (John Rągdziunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Room 1310 

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

j, P. WAITCHES,
ADVOKATAS

Ro.selando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

Tel. Blvd. 3188 
M. VVoitkiewicz- 

BANIS
AKU&ERKA 

’asekmingai pa- 
iirnauja mote- 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 Seiih
HalohMl St.

St., kampas 31 gal.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yard* 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl 
vanljo* ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar b 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tis, o rasite pa 
gelbą.

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

laike 
ir po

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

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

Akiniai $5 ir augščiau

“■DR. HERZMAN *.
Gerai lietuviams žinoma* per 16 

metų kaipo patyręs gydytoja* 
turingas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronikhaa 11-

okius elektros prietaisu*.
Ofisą* ir Laboratorija: 1025 W 

>Hth St, netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 0 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. NaktJ 
Drexel 0960 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai* i

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53(1
Tęl. Central 6390

Vak, 3223 S. Halsted S't, Chicago 
Tel. Yards 4681

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. N e dėl i o mis nuo 10 
iki 12 dieną.

'Res. telephone Hyde Park 4000

f

z

Tel.

VV. VViishington St. 
VVashington & Clark

K. Vidunas 
M. Kirmilas 
.Jonas G rinka. JOHN MINSKAS

LAWYER
sur-

ir po žeme 
nė dyvų, 

ale APLA.

Atsišaukimas
visas Tautiškas Katalikiškas 

Pa pa rijas, jų komitetus 
ir narius.

Tautos 
vardu 

Jėzaus 
sausio

Lawrenče’o Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios po 
Saldžiausios širdies V. 
metiniame susirinkime
3 d., 1926 m. tarp kitų daly
kų, liko išrinkta komisija iš 
trijų asmenų atsišaukti į visas 
Tautiškas paarpijas ir jų ko
mitetus dėl geresnio susiorgani- 
zavimo, įsteigimo tam tikro su
sivienijimo steigimui kiekvieno
je didesnėje lietuvių kolonijo
je tautiškąsias parapijas, nepri
klausomas nuo Romos |,opie- 
. iaus, o ypač svarbiausia, kad* 
uonai, Jungtinėse Valstijose, 
Įsteigus visų tautiškųjų parapi
jų organą — laikraštį, ar tai 
mėnesinį, ar tai tankiau einan- 

jaučiames blogai; į į, taip kaip buvo iš pat pra-

K$ reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir Uratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 VV. 22nd St, Chicago 
Phone Canal 2591

4

No.

pri-‘

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

2603 Suknia dėl kurios var
tojama materiiolas su margų kraš
tų. Šis materijolas yra dabar labai 
madoj ir kas nepasakys, kad ši suk
nelė gražiai atrodo. Ją lengva ir 
greitai galima pasiūdinti.

Sukirptos mieros 16 metų ir 36 
iki 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2 yardų 54 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. KJekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Qallma prisiųsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

> 1739 So. Halsted St, 
Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No..............-
Mieros ________ ____ per krutinę

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb Ckleato, (II.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

ir val*t.)

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. I
Telefonas Canal 2552 i

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

. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios.

3241

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

Namų Tel.: Hyde Park 8396

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. BouL 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUŠ'
ADVOKATAS

5349 So. Herniitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

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

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

tį, arba savo išnešiotojui syki 1 mėnesį ir bus apmainyta į tikru* 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

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

Ofiso Tdephortas — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. —- Lafayctte 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.SC M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 12 ryto, 7 — 0 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniai* tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted 8t. 

Rezidencija — 4449 So. California Ate.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

...................................M————.II I I I ■ I ——z

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drezei 919)

Dr. A A. Rotb
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriiką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ (>iea 
ayti 81st Street

dėliomis ir Iventadieniai* 10—12 <h«b

Jei abejoji akimis, p*sit*iraak
Dr.AJR. BLUMENTHAL

Optometri*t
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av, 

Kampa* 47-to* 
ant 2 tūbą

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien
V——■ ■ j" ———— " " 'i”

M ■* "
M 
M 
M 
M 
M

DR. M. J. SHERMAN
Specialistą® moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl*« 
island. Ofiso valandos nuo 2 ikj 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vd. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

____________________________________ J

nuo

Data: Sausis 29, 1926

Garsinkities Naujienose

_____ ....... .....

Oi. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Weštern Avė. 
Valandos: .
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DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Pro»pect 1980. Ofiso valan
dom 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelia

LIETUVYS DENTISTAS

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 «o. Halsted SU ’ 
Ckicago, III.

DR. F. A. DULAK 
SpecialbtA. Gydyme 

Aklq, An»ų, NozIm ir Gerkite 
Ofisas: 1063 Milwaukse Avenue 

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

Nedalioj 10 iki 12 diena.
Rezidencija: 2950 Locan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, nn«u, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akiniu®. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. J’anedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa 
grahų. Teisingos kainos. Geriau 
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. TeL Canal 3161

uptiekuo.se
visdo.se
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tusi j ftusfginklavitno konferenciją? Tie, kurie šaukia 
konferenciją, juk neturi teisės reikalauti, kad šveicarai 
nusilenktų Maskvai. Antra vertus, skirti konferencijai 
kitą vietą yra labai nepatogu, nes Genevoje, kur randasi 
Tautų Sąjungos sekretariatas, yra visi dokumentai, ku
riais konferencija turės naudotis.

Savo užsispyrimu bolševikai gali atsiekti tiktai to, 
kad jie sugadins visą tarptautinio nusiginklavimo dar
bą. Imti ant savęs tokią sunkią atsakomybę nevertėtų. | ■Į

■ ■■

ANGLŲ-ITALŲ SUTARTIS DEL SKOLŲ

IMPERIALIZMO DUOKLĖ FAŠIZMUI

RUSAI SUTINKA DALYVAUTI NUSIGINKLA
VIMO KONFERENCIJOJE

BET NORI IŠGAUTI ŠVEICARIJOS PRIPAŽINIMU

NUSIGINKLAVIMO DARBAS TUO TARPU
< v s TRUKDOMAS

Italijos valdžia padarė sutartį, dėl savo skolų mokė
jimo ir su Anglija. Britanijos iždo ministeris sutiko- do
vanoti italams penkįs šeštadalius skolos ir likusiojo šeš
tadalio mokėjimą išdėstyti šešiasdešimt dviem metam. 
Be to, dar ir nuo šitos dalies skolos bus kasmet nuleidžia
ma netoli du nuošimčiu.* < - ' • ♦ ! , j. .

Taigi su anglais Italijos valdžia susitarė lengvesnė
mis net sąlygomis, negu su Amerika.

‘ ’
Amerikos laikraščių korespondentai atvirai sako, 

kac^tokiu savo nuolaidtimu Anglijos valdžia nori nupirk
ti Italijos fašistus/ į, . •< ..

Anglijos imperialistai pridirbo sdvo kraštui daug 
priešų visose pasaulio dalyse. Kad nuo tų priešų atsigy- 
nus, reikia ieškoti talkininkų. Italija, matydama šitokią 
Anglijos padėtį, pasinaudojo ir pastatė jai savo sąlygas.

v Dabar fašistų įgaliotiniai, augtfžę iš Londono, galės 
pasigirti, kad jie gerai patarnavo savo “tėvynei”.

Jęigu Anglijos užsienio politika nebūtų šiandie tokia 
atžagareiviška, tai jai nereikėtų lenktis Italijos fašis
tams.

Tie neVa revoliucionieriai, kurie anąmet džiaugėsi, 
kai buvo nuverstas MacDonaldo kabinetas, gali dabar pa
sigėrėti konservatorių laimėjimo vaisiais!

KOMUNISTAI META LAUK 
SAVO VADUS.

Vokietijos komunistų žemo
sios Saksonijos organizacijoje 
prasidėjo didelis “valymas”.

Tos organizacijos valdyba, 
kaip ir visos Vokietijos komu
nistų partijos Centras, nuo pe
reito rudens griežtai pasuko į 
dešinę, gavus įsakymų iš Mask
vos. Bet valdybos politikai pa
sipriešino visa eilė žymių orga
nizacijos vadų. Tarp jų ir val
dybos iki šiol ėjo 'aštri kova. 
Dabai* tečiaus paklusnus Mask
vai organizacijos viršininkai nu
tarė pasielgti su priešginomis 
sulig partinės disciplinos taisyk
lių. Į patrijos centrų Berline 
tapo pasiųsta reikalavimas, kad4 
kairiųjų lyderis, Ivvan Katz, ir 
keletas jo šalininkų butų iš
braukti iš partijos.

Katz’as yra kaltinamas, kad 
jisai ne tiktai sabotažavo parti
jos , dąrbų, bet drįso 
kalbėdamas •• viešame susi
rinkime apie paskutinį Ru
sijos bolševikų suvažiavimų, iš
reikšti savo pritarimų Zinovje- 
vui ir Leningrado opozicinei 
frakcijai.

Kartu su Ivvanu Katzu reika
laujama išmesti iš partijos dar 
šiuos asmenis: Gohr, Schued- 
dekopf, Karxwahne, Rred ir 
moteris Malle bei Katzienę.

Taip Vokietijos komunistų 
partija “auga“.

SUGRYŽO PRIE SOCIAL
DEMOKRATŲ.

Du stambiausieji Vokietijos 
komunistų vadai Halle’je, Rein- 
hold Schoenlank ir Konrad Fin- 
kelmeier, sugryžo atgal į social- 

. Į demokratų partiją, kuomet ko
munistų centras atsisakė jiem 
dviem leisti viešai kritikuoti 
partijos pozicįją.

Schoenlank yra ypatingai 
plačiai žinomas veikėjas Vokie
tijos darbininkų judėjime. 
Daug metų atgal, dar prieš di- 

i so- 
nebuvo 
i K. 

imperialistų sąjunga prieš proletariatą”, kad po Kautskiu parašė populiarų par- 
t' fe h i r tijos programo - išaiškinimų

(sutrumpintų “Erfurto Progra
mų”, kurio pirmoji, teoretinė, 

! dalis yra išleista ir lietuvių kal- 
įboje po antgalviu: “Socialdemo- 

“ ‘ ‘ “    Po
karo tečiaus Rusijos bolševizmo 
įtaka išmušė jį iš vėžių ir jisai 
______i pas komunistus. 
Schoenlank’o vardas daug pri- • • « « •___ • i 1 v « « • • I 
ste susidarė stipriausias Vokie- 

.tijos komunistų centras.
I Už mėginimą kritikuot parti
jos vadus Schoenlank ir Fin- 
kelmeier nesenai tapo išbrauk
ti iš partijos. Dabai’ juodu nu
tarė • vėl sugryžti pas socialde
mokratus ir šitam ifavo žinks- 
niui paaiškinti išleido sekantį 
viešą pareiškimą:

“Paskutiniais metais Vo
kietijos darbininkų judėjime 
darė pragaištingą įtaką Ko
munistų Partija. Nuolatos 
besikeičianti šitos partijos 
vadovybė, visuomet be savo 
iniciatyvos, buvo paklusnus 
rut>ų politikos įnągis. Jie, 
komunistai, norėjo tikėti, 
kad blankistiškų avantiūrų 
organizavimu jiems pavyksią 
revoliucionizuoti pasaulį. 
Todėl jie suskaldė darbinin
kų judėjimų, susilpnino jojo 
kovos pajėgų ir prirengė dir
vą neribotam reakcininkų 
klasės viešpatavimui.

Sausio mėn. pradžioje sovietų valdžios organas “Iz-| 
vestija”, Maskvoje, įdėjo reikšmingą redakcinį straipsnį 
apie Rusijos santykius su Šveicarija, sąryšyje su nusi
ginklavimo konferencijos klausimu. Tarp ko kita tenai 
sakoma štai kas:

“Sovietų valdžia yra pasiryžusi siųsti savo delega
tus | bet kurį kraštą, išskiriant Šveicariją”. t
Čia jau aiškiai pasakyta, kad bolševikai principia- ^įjį "karų/ kai° Vokietijos 

liai sutinka dalyvauti Tautų Sąjungos šaukiamoje nusi- cialdemokratų partija 
ginklavimo konferencijoje. Apie tai, kad Tautų Sąjunga suskilusi, jisai^ kartu su 
esanti “i _ _____
priedanga nusiginklavimo kapitalistinės valdžios organi 
zuojančios “karą prieš Rusijos revoliuciją” — jau negir 
dėt nė žodžio. J

I “Tie, kurie keldavo savo 
balsų Komunistų Partijoje, 
įspėdami jų ir stodami už 

i proletariatb suvienymą, bū
davo niekinami arba metami 
lauk. Komunistinės masės 
suprato 3-jo Komunistinio 
Internacionalo klaidas tiktai 
tuomet, kai rusų Komunistų 
Partija, krašto vidaus padė
ties prispirta, turėjo griež
tai pasukti kiton 'pusėn Ko- 
munistinio Internacionalo 
vairų — taip pat ir Vokieti- • * _ ( j» * ' . 4 ijoje.

“Komunistų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto laiš
kas (kuriuo buvo įsakyta 
Vokietijos partijai pakeisti 
savo pozicijų ir vadus. “N.” 
Red.), tus gėdos dokumentas 
partijai, pretenduojančiai 
prie ‘vienintelės darbininkų 
partijos’ vardo, apvertė visų Į 
paskutinių metų politikų 
aukštyn kojomis. Vokietijos 
Komunistų Partijos centras 
per vienų naktį atsižadėjo 
savo pirmesnib nusistatymo. 
Vyriausiu bbalsįu vėl pasida
rė: ‘Bendras darbininkų kla
sės frontas’, ,Kaip jisai tų 
obalsį supranta, matyt iš 
to, kad mes, kurie norėjome 
pasinaudoti diskusijų laisve, 
tapome išmesti.

“Mes turėjome drąsos jau 
senai sakyti partijai tiesų' į 
akis ir šiandie galime su pa
sitenkinimu pažymėti, kad 
tų politikų, kurios mes reika
lavome, patViijjtino įvykiai 
paskutiniame Rusijos bolše
vikų partijos suvažiavime. 
Mes buvome pašalinti už 
tai, kad drįsorųe išreikšti tų, 
kų mano visi vadovaujantys 
elementai Komunistų Parti
joje, būtent: kad darbininkų 
judėjimas Vokietijoje turi

būt vėl suvienytas. Mes to 
suvienymo norime be jokių 
užpakalinių minčių. Kiti jo 
taip pat nori, bet slepia ta
tai nuo savęs ir narių. 
Scholem ir jo srovė tatai 
aiškiai pasakė! Pastarieji 
tečiaus skiriasi nuo mus tuo, 
kad jie, vadovaudamiesi savo 
jausmais, nori kad ir čia da 
taip išlaikyti Komunistų 
Partijų, nors ji ir pavirstų 
sekta. «

“Rusijos bolševikų parti
jos suvažiavimas tik-kų da
bar vėl pakėlė uždangalų, už 
kurio slepiasi 
Internacionalo 
parode, kad ir 
jau eina prie
cionalo likvidavimo ir atei
tyje nori, kaip visuomet rei
kalavome ir mes, remtis visų 
pasaulio darbininkų judėji
mu. Po to kiekvienam pro
taujančiam darbininkui turi 
būt aišku, kad visų klasiniai 
sąmoningų darbininkų panfi- 

• ga yra kovoti už darbininkų 
judėjimo suvienymą, vis- 
viena kurioje pusėje jisai 
stovi.

“Mes žinome, kad komu
nistai, dalinai iš bėdos, dali
nai 
šiai, 
bės,

tikroji 3-jo 
esme. Jisai 
patys rusai 

3-jo Interna-

Įdomi yra dar ir kita vieta tame “Izvestijų” straip- krat^ Moksl° Pamatą!“), 
snyje. Jame nurodoma, kad Šveicarijos valdžia žadėjusi 
garantuoti neliečiamybę sovietų delegatams į konferen- a^įėlurė 
ciją Genevoje. { tai atsakoma:

“Formalių garantijų nepakanka. Reikia sudaryti sidėjo prie to, kad Halle’s mie- 
tokią padėtį, kurioje davimas formalių garantijų bu
tų taip pat nereikalingas, kaip Sovietų Sąjungos įga-1 
liotinių kelionėse po kitus kraštus, t. y. reikia suda
ryti normalius diplomatinius santykius”.
Tai ve kame šuo pakastas. Sovietų valdžiai ne tiek 

svarbu, kad Šveicarijos valdžia atsiprašytų jos dėl Vorov- 
sklo nužudymo arba kad ji apsaugotų Maskvos delegatų 
asmenis nuo naujų pasikėsinimų, kiek — kad Šveicariją 
pripažintų sovietus!

Dabar yra aišku, ko Maskva nori. Naudodamasi tuo, 
kad ją pakvietė į nusiginklavimo konferenciją Tautų Są
junga, Maskva nori, grūmodama boikotu, priversti švei
carų valdžią suteikti bolševikams pripažinimą. Po griaus
mingomis sovietų diplomatų frazėmis, pasirodo, slepiasi 
labai paprastas dalykas.

Jeigu Šveicarija sutiktų užmegsti su bolševikais di
plomatinius santykius — kaip Vokietija, Lietuva, Lenki-’ 
ja; Francija ir 1.1. — tai jie užmirštų visas savo “skriau
das”, patirtas iš tos buržuazinės valdžios.

Labai £erai. Bet ar nebūtų dar geriau, kad Maskva 
savo rokundas su šveicarais atidėtų dabar į šalį ir rcng-

nusilenkdami laiko dvą- 
kuri reikalauja vieny- 

turės ton pusėn eiti. Bet 
yra pavojus, kad, aštrėjant 
klasių priešingumams, vėl 
atgis senieji palinkimai prie 

' blankizmo ir užkirs kelių į 
vienybę. Mes tikimės tečiaus, 
kad sveikas Vokietijos darbi
ninkų jausmas paskatins 
juos priversti komunistų va
dus pildyti proletariato valių 
ir iš Komunistų Partijos tak- 

. tikos manievro padaryti fak
tų, kuris turės didėlės svar
bos viso pasaulio isterijoje.

“Šitais motyvais vadpvau- 
damieji, mes todėl pareiškia
me, jogei stojame į Vokieti
jos Socialdemokratų Partijų.1 

. Mes likime, kad darbininkai,

Peaktadiėnis, Sausis 29, *2G 
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nės už kulkų, bet už tai ne
gilios ir visas nuošimtis žaiz
dų mažesnis ir lengviau užgy
ja. Dras iLioran ištraukė šrap
nelį 300 gramų svorio, kuris 
buvo plaučiuose, ir kareivis 
visgi pasveiko.

Pabaigoje d-ras Loran sako, 
kad rengdamasis į karą manęs, 
kad jo žymi chirurgiška prak
tika padės jam atlikti gana ge
rą jo tikslą; bet greit įsi tikri
no, kad chirurgija reikalauja 
kitos praktikos. Jeigu valstybė 
pavestų saviems civiliams chi
rurgams ypatingą viltį, jų pa
galba karo laiku, tai kiltų pats 
žiauriausia atžulimas. Ir Intlgar 
rų kaimai ir miestai pripildyti 
dabar dauguma invalidų, kurie 
prie daugiau specialių chirur
giškų priežiūrų tiktai kariško 
budo butų išgelbėti. Chirurgiš- 
ka karo praktika viena, o pi- 
lietlnė—kita.-^ K. V.

PRADĖJO STIPRIAI SALTI

[Pacific and Atlantic Photo]

P,-ni G. L. Mesker (Palm Beach, Fla.), iš kurios laike puo
tos tapo pavogta $15>000 vertės brangakmenų.

e. j. M _________
----------...................................................................................................................................... . .... . - ---------- —I--------

Kaunas, 10 sausio, 1 įriti. Po 
įvykusio su Naujais Metais di
delio polaidžio ir baisių potva- 
nių, pridariusių Lietuvai skau
džių nuostolių iki šiol vis lai
kėsi drėgnas oras; kartais sni
go šlapi-dralia, kitas dienas ky
bojo drėgnas rūkas arba hno- 
jo lietus. Gi šeštadieny,* sau
sio 9 vakare, pasikeitus iš pie
tinio šiaurės vėjui, staiga ėmė

kurie mus pažįsta iš ilgų me
tų politinės kovos, šitą musų 
žingsnį supras ir įvertins. 
Mes pasiliksime, tas kas bu
vome: revoliuciniai marksi- 
ninkai, socialistai.. Tepaska- 
tina musų žinksnis visus 
tuos, kurie protauja taip, 
kaip mes, pagreitinti darbi
ninkų klasės susivienymą.

“Taip, kaip dabar yra su- 
sidėjusios istorinės aplinky
bės, tik Vokietijos Socialde
mokratų Partijai yra lemta, 
susivienijus su kitais darbi
ninkais — kaip tais, kurie 
stovi nuošaliai, taip ir tais, 
kurie randasi komunistų or
ganizacijoje — griežtos ko
vos keliu siekti prie socializ.

priklausomo. Socializmui 
ateitis!“
Halle’s laikraštis, 

blatt“, praneša, kad 
Schoenlanku ir Finkclmeieru 
daug buvusiųjų komunistų pa
davė aplikacijas dėl įstojimo į 
Socialdemokratų Partiją.

.“Volks- 
kartu su

šautuvų kulkų. Iš 100 sužeis
tu, 75 pasveikdavo be jokių 
painumų. Būtent 12 nuošimčių 
iš visų, kurie buvo sužeisti į 
kaklą, 3 nuošimčiai, kurie 
buvo sužeisti į nugarą, 9—12/4 
—į petį, į ranką ir 1.1, 
viršnrinėtų žaizdų
tęsėsi iki penkių savaičių, 
žaizdų į minkštas vietas

a uo 
gydymasis 

nuo 
___ _ t ........    -iki 
šešių ■ savaičių ir 'nub ' sulaužy
mų iki 9 savaičių. Juodoji li
ga būdavo priežastimi daugiau 
šrapnelių, o mažiau šautuvo 
kulkų. •

rėjo, kad iš sausio 9 sekmadie
nio ryta langų stiklai buVo sto
rai apšalę ledu ir nuo stipraus 
šalčio pyškėjo medinės tvoros.

Taip staiga užstojus tokiam 
stipriam šalčiui, užžals užtvi
nusios vandeniu upes, balos ir 
visokie slėniai, ir jei prie to 
dar prisnigs nemažai sniego, 
tat po businčio polaidžio reikia 
laukti dar didesnių potvinių, ne
gu kad jie buvo per buvusį po
laidį. Naujuose Metuose.

—Lietuvos darbininkas.
statistika paskutinio 

bulgarų pusės, žinj- 
skaičiai negali turėti 

todėl, kad Tikras Importuotas

Fuji Chop SueySosas

naujosios kon-

\ ijegii ir

Kraujo statistika
D-ras Lovan, ligoninės chi

rurgas ir laisvojo Briuselio uni
versiteto profesorius, vienuoli
ka ^nenešiu praktikavo Balka- 
nuoae laike Balkanų karų. Jis 
dalyvavo apgulant Adrianopolį 
ir paimant jį; po to vfedė įs
teigtos netoli apsupto miesto

Tokia 
karo iš 
ma, šie 
didelės reikšmės
kaip teisingai j 
prie kiekvieno rrfušio buvo šavd 
chirurgiškos fizionomijos. Kul
kos, kuriomis buvo naudoja
masi Balkanų kare, buvo ma
žos,
strukcijos. Jų pavojingumas 
dideliame greityje. Atstu 300— 
500 metrų jos padaro nepapras
tą pavojų; jos nenustoja savo

• atste 1500 metrų, ir 
tik po to jau silpnėja jų sužei- 
džianti ir dargi nutrenkianti jė
ga. Taškas įėjimo kulkos tu
ri įvairią išvaizdą: oda tai nu
trinta, 
shrstr

lai išdraskyta, tai nu- 
lai nupjauta, tai pra
kertais žaizda (skylė) 

beveik nepastebima, kartais gi 
ji siekia 20 centimetrų diamet
re, kada kulka muša iš arti; 
kurtais kulka, įiįsdama j kūną 
padaro jame kelely žaizdų

Pasigaminkit skanų 
Chop Suey namie. 
Lengvai ir greit pa
gaminamas su Fuji 
Chop Suey Sowu. 
Receptai ir pilnas 
nurodymas ant kiek
vieno butelio. Nusi
pirkt pas savo gro- 
serninką Šiandien. .. 
Reikalaukit Fuji II- 
dįrbimo. — Geres
nės rylies ir pigiau 

kainuoja,

Reikalaukit dykai 
receptų knygutės.

FUJI TRADING CO

visą didžiausios ligonines chi-Į taiP, kad ji sužfūizia
rurgijos dalį. Po to jis taipgi Rl,bnlį kareivį. Ruvo atsitiki-
didžiojo karo 'laike valdė di- nn’’ kulkos, nežiūrint to, 
dėlę ligoninę Sofijoje. Šioje li-!ka^ mažos ir lengvos, sužeis- 
gonineje buvo suguldyti visi damos kareivius iš arti pavers- 
sužeistieji. Laike vieno mene- ^avo IV kaulus smėliu, raume- 
sio jų buvo prigabenta 58,000. *ps’ indus ir ^nervus sudrasky- 
Tokiu budu Loran turėjo pla
tų ir baisų lauką savo tyri
mams. Bulgarijoje išviso 1,300,-

_ i damos j smulkias dalis. I’aip 
i,! pat kenksmingos žaizdos ir 

atšoksiančių kulkų. Karci-nuo
1JL1C4UAO. 1 JJVJl IOV&O4/ ... ,

000 gyventojų, o kareivių buvo Vlal *’ bulgarų oficieriaį skun- 
pusė milijono. Laike turkų ka- --dėsi turkais, kad jie naudojasi

22 E. Kinzie St., Chicago

Oulbranaen Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatjnis Planas, kuris groja 
roles su jūsų pačių iireiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda graių, 
garsų ir aiikų balsą taip pat kaip 
su rankorti grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted SL

ro buvo sužeista 53,000 ir 30,- •sP1’OKsiani°mis kulkomis; o iš
laiko sąjungi- Gkrųjų baisius efektus duoda 
2,(MM) sužeistų ,r 'PttČios paprasčiausios kul- 

ir 16,000 užmuštų. Bendrai, iš kos Pr,*e žinomų 
eilės išstodavo 15,000 žmonių, 
t. y. vienas ant trijų kareivių 
arba trys žmones ant šimto gy
ventojų; dvyliktoji dalis mirė, 
t. y. mirė vienas iš 3 1 su
žeistų. Prie to dar nepriskai- das, negu kulkos.
tomą mirusieji nuo ligų, o jų labai lengvai nustoja savo grei- 
irgi buvo daug. Daug žuvo 
tame kan. Iš 1(M) įnirusių 55 
buvo sužeisti į galvą, 35 10 į 
vidurius ir tiktai 5 nuošimtis 
mirė nuo žaizdų į galūnes. Kiau
šo žaizdos buvo labai pavojin
gos, bet žaizdos į skilvį nune
šė į kapus beveik trečdalį ir (uvo kulkų niekas ten neras- 
be to labai greitai, Kaulų su- davo. Kanuolių šoviniai ken- 
laužymai buvo irgi skaitlingi ksmingi tik tuomet, kada plyš- 
ir labai sudėtingi, šaltu gi^> ta virš pulko atstu 10 20 mei
lu buvo užmuštus tik vienas iš rų. žaizdos, padarytos nuo- 
100; 81 nuošimčiai mirė nuo timpomis lokio šovinio, platės-

00(1 užmušta, o 1 
ninku karo 62,(MM) sužeistų

malonių” su

Retai kada kulkos lieka' kū
ne. D-ras Doran randa, kad 
lieką viso 22 nuošimčiai, šram- 
pnolis daro visai kitokias žaiz

dram pnelis

čio; užtenką lengvo pasiprie
šinimo, pavyzdžiui kuprines ke
purės kozirkos, kaip šrapnelis 
jau slysta ir krinta. Kareiviai1 
juokiasi iš šrapnelio, šrapnelis, 
dažnai buvo randamas šinclio 
raukšlėse, už kalnierio, o šau-

ANT JUSy LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungal(iw ui 
$4950

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

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

Viską padary&ime naujausios 
• mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park KIvd.
' Td. Palifiudc 2977
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Chicagos Lietuvoj

AtdaraAtdara

PčtnyčiosPėtnyčios

ir SubatosSubatos

vakaraisvakarais

vertes

Pėtnyčioje ir Subatoje

VIRŠUTINIAI KAUTAI

ir $20 vertės
Monroe
Streets

ReadThismierų

Siutų Iš

vertės

4150 South Halsted St.

M ■ .......

The STOCK TAROS 
IROS! & SAVINOS

Dearborn, 
ir Clark

Sarpalius 
Kas nors 
-Kritika.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų

padėkojęs, 
stebisi H 
visai ne-

Visų 
mierų

šis stiprus bankas užkviečia atidaryti 
jūsų sąskaitų.

mirsiu -
vorŠčiaus

sutinka 
nes

servatoriją, j kurią be tam tik
ro cenzo nepriimama.

(Bus daugiau)

Man gaila
... šįmet
“pažangą”

neužmiršiu to “ta- 
kuris mane taip iy 

Lyg komendavo tam klebonui, kada 
Čia buvo užklaustas apie dzimdžių

Motery Silkinės Pančiakos
Paprastai $1.25 vertes
— Holeproof geros pančiakos, padarytos 
i§ gryno šilko, stiprios ir gerai išrodo. 
Visų vėliausių spalvų. Visų mieių. Tik
tai 6 poros dėl kostumerjo.

Virš 160,000 taupymo 
depožitorių,’(skaitant di
delį skaitlių

LIETUVIV 
patvirtina Baugumą, patar
navimą ir parankamą iioe 
Bank oš.

“Nei šia—nei tu”.- 
(tik ne ristikas),- 
naujo.— Koncertai

■ , MILWAUKEE IR ASHLAND AVENUES
Chicagos didžiausia už vidunniesčio vyrų rubų ir čeverykų krautuvė

Atmenu vasarą, man bestu
dijuojant “geografiją”, gaunu 
laišką nuo Dineikos, kuris pro 
ašaras skundžiasi, kad jis ne
švariais žodžiais buvo “raidė
mis išbadytas”.. Esą, tai vienas 
iš ledaktorių, kurį “mandagiu” 
budu privertė patalpinti... Tai 
dabar išeina “nei šis—nei tas’’... 
Nežinai žmogus katrą kaltint: 
ar redaktorių, ar tą, kuris ra
šė, ar tą kuris diktavo.??? "

Delei mirties vieno nario musų firmos, mes priver
sti užmokėti cash mirusiojo giminėms iš jo dalies. 
Musų visas atakas yra išpardavimui su dideliais 
nuostoliais. Apsimokės jums atvažiuoti iš bilc da
lies miesto kad pasinaudojus ta didele proga.

| , Matote, išsimaudžius Pacifi- 
ke, man karts nuo karto pri- 

' simena tos de jonės,' kurias mes 
nelaimingi dzimdžiai kentėm. 
Taip man *1bed urnoj ant”, be- 
spėliojant apie praeitį, susirū
pinau ateitim. Kas-gi bus? Aš 
galiu rašyti apie save visą lai- 

i ką. I>el jei kiti nerašo, tai...

2 KELNIŲ SIUTAI $17
$30, $35 vertės. Visų mierų

Vilnoniai siutai, visų spalvų. Labai gerai pasiū
ti. Vėliausių modelių dėl jaunų vyrų. Daugiau 
konservatyvių modelių dėl suaugusių vyrų. Stip
rus materiolas dėl dėvėjimo, 7
$30 ir $35 vertės, už ' ▼ ■ ■

- Skaitykit Šitą
Didžiausias Overkautų 
pardavima.% Rūbų Istorijoj. Tūkstan
čiai puikių 2 kelnių siutų ir Over
kautų dėl pasirinkimo. Visų mierų 
iki 50 dėl suaugusių ir jaunų vyrų. 
Viena arba dviem eilėm guzikų. Nau
ji Bok Kautai, Tube Kautai, (Ilsters, 
Llsterettes ir kiti smart styliai. Del 
vidutinių, storų, plonų, augštų ir že
mų. Naujausių stylių, patternų, ma
teriolo. Gražiausių naminių ir impor
tuotų materiolų. Parinkti trimingai 
ir pamušai. Musų *pačių VISAS su
kas labai nupigintomis kainomis. 
Ateikite šiandien.

Labai senai vienas labai protingas 
filosofas pasakė: “žmogus yra bied- 
nas kurio išlaidos yra didesnės, negu 
įplaukos” ir jis darosi biednesnis kas 
mėnesį savo gyvenime ir negalės pa- 
siliuosuoti iš tos padėties kol jis ne. 

pamatys skirtumo savo įplaukų ir tas 
skirtumas turi būti taupomas.

tai... tai išeina “nei šis—nei 
tas”.,. Reiškia, vadinasi, maž
daug, taip .sakant—saužudystė, 
kutią daktarai vadina truputį 
kitaip... Yra tam tikras “moks
liškas” terminas, 
kad aš “bemokslis 
tiesa, aš padariau
Pernai, kada aš dzimdžiavau po

2 KELNIŲ SIUTAI $23
$40, $45 vertės. Visų mierų

Rankomis siūti. Viena arba dviem eilėm guzikų. 
Naujausių patternų. Kuomet pamatysite tuos 
siutus pirksi te jų du. $40 ir $46 $23
vertes. Visų mierų .

“Nei Šis—nei tas“ rašyti apie 
Chieagą. Ir ką rašyti? Jei aš 
palemciau savo plunksną lx? 
cenzūros, tai abejoju, ar man 
užtektų kalėjimo...

Chicagoj yra užtektinai plun
ksnai “rašalo”, tik negali “da
žyti”... Užpyks, tuomet “Drau
gas” ir “Naujienos” grąžins 
rankraštį. Tada eik ir pasi
kark, nes paramos spaudoj ne
turėdamas, kur dingsi ? Jei bent 
“nusipirk“ laikrašty kelias ei
lutes ir rašyk pats apie save, 
kad esi didžiausias meno žino
vas, tobuliausias artistas, re
žisierius, dramaturgas, kompo
zitorius, dirigentas, solistas, ko
mikas, spekuliantas, diploma
tas arba diplomatinis visuo
menininkas, profesorius, rašy
tojas, poetas, deklamatorius, 
prakalbininkas, lietuvių kalbos 
profesorius, geografijos kated
ros “rektorius”, amžinas turis
tas su diplomatine valiza, soli- 
darunas, tolerunaą, intrigantas, 

vienu žodžiu, parašei užadre- 
savai, nuėjai į redakciją, pasi
sveikinai mandagiausiai, pa
spaudei redaktoriui dešinę, ne- 
užgaudamas mažiuko piršto, 
nusilenkei tik iki pusės “re
daktoriaus dešinio peties, pas- 
kiaus “lagadniai” taręs: “kaip 
sveikatėlė?...” “kas naujo.”... ir 
duodamas laiškelį pi Hari: ...“tai 
gal Tamstos įdėtumet”... ir ne
užbaigęs sakinį, vėl manda
giausiai pagauni redaktoriaus 
dešinę, paspaudęs truputėlį tvir
čiau, apleidi atbulas, sulig sce
nos reikalavimų, redaktoriaus 
kambarį ir... ir t.t...

Ryt, ar poryt, lauki, (ii iš
eina laikraštis su puikiausiu ap-

Jums apsimokės nusipirkti dabar musų pavasa
rinį kautų. Pasirinkite iš pilno stako puikų Cassi- 
meres materiolo. šilku trlmuoti! Naujausių mo
delių. Pigiau negu už $9.85
pusę kainos *

2 KELNIŲ SIUTAI $33 
$60 vertės. Visų mierų

Musų puikiausi pasiūti siutai. Puikiau- fl* 
šio materiolo iki $60 vertės, dabar

Meris &YbungMeris 
Ą PANTS 
lAfSUITS

Čia Davažiuoti Labai Lengva
Mihvaukee Avė. iki Ashland, Ashland Avė. iki 
Milwaukee, Diviaion St. iki Milwaukee, Logan 
Square arba Humboldt Park elevatoriais iki Di- 
vision St. stoties. Yru daug vietos dėl autorno* 
Kilių pastatymo..

VAIKU OVERKAUTAI SI 0 VERTES
, ’ v n,$4.85 — Labai parinkti vaikų $10 Over- 

*** kautai, nuo 6 iki 12 metų. Kiekvienas
overkautas bus parduotas greit tomis 
pigiomis kainomis.

$6.85 — $12 ir $15 vertės. Augštos rųšidk M*”“®** $12 ir $15 vertės, dėl vaikų nuo 6 
iki 12 metų. Šilti ir dėvėsią kaip ge
ležiniai.

$7.85 — $15 ir $18 vertės, šilti, gerai pą- 
8jUįj vaikų overkautai. Mieros 12 iki 
18. Styliai, materiolas ir spalvos už
ganėdins jumis. Verti $15 iki $18.

Rytus, manęs užklausė vienas buvom užprašyti nakvynėn. Ir 
klebonas:... “ar tamsta, p, 
nuguiti, mokate rašyti?../'

O kad tu surūgtum L.
šaltu vandeniu perpylė.
pat buvo draugai dzimdžiai ir Vanagaitį.

kurie pirmą kartą mane] Žinoma, klebonas nepatikėjo, 
Bet pykti negaliu, nes kaipgi bemokslis žmogus 

tas<įvyko po vaidinimo ir galėjo lankyti Vokietijoj kon-

VAIKŲ SIUTAI
fl*/* AKk — Vilnoniai 2 kelnių, verti iki $22.50
▼ Motinos! Pirkite mažiausiai 2 šiutus

šiomis žemomis kainomis! Gėrį, stip
rus siutai, tinka kad ir šalčiausiam 
orui. Visi .styliai ir spalvos. Tvveeds, 
cassimeres, homespunš!

...
šilti, dviem t-Utn . • 9Utaupymn tlayu

Visų 
mierų H H :

Vyrų nauji žk-niiniai Chcsterflc’d*. »u arba be ve-

pirkinio. M
Visų

tarXMniZ7,,r‘O aerai dMeham.
‘7'"1 na.,luti . 7- ' e overkauUi yra «t-

Visos 
. t mieros

937,50 
-A'y? *4°

vertės

. CLOTHING HOUSE HftTįVA
Milwaukee ir Ashland Avenues iMBMBBL

Klauskite Mr. Dailydis arba Mr. Gustus musę lietuviu pardavinėtoju

P’^COATS
B ' 8atln Darnumu, stpr’""8 ka",on,i‘ »«kh. i

2 KELNIŲ SIUTAI $28
?50 vertes. Visų mierų

Puikiausios rųšies Cassimeres, ševjotai ir wor 
steds, Diagonal ir Diamond. $28
Visokiu mierų

rašymu. Aš vaikštau gatvė
mis ir žiuriu ar mane kiti ma
to. Jei kuris man kepurės ue- 
nuima, tai aš Jį tuojau užkal
binu, ieškodamas prieteli ilgu
mo,.. “Matai, Tamsta, aš ruo
šiu dabar ką nors naujo, dar 
nematyto, negirdėto, tai pra
šau neužmiršti atsilankyti”...

Tas “prietelis” 
pečiais patrankęs, 
“drąsos” to žmogaus, 
žinodamas delko įvyko toks 
pašnekėsys. Jis laikrašty nepa- 
tėmijo to skelbimo, nes apie tos 
rųsies dailę, jis mažai intere
suojasi...

Tki žinote, gerbiamieji, tik
ras atsitikimas iš mano gyveni
mo. Aš papasakojau “Dzim- 
dzi Drimdzi”, tai jis nusijuo
kė. žinoma, į “Dzimdzių“ 
juoką maža kas atydos krei
pia, bet vis-gi nekurie “krei
pia”... Tokiu budu aš palikau 
“nei šis—nei tas“ ir nežinau 
dabar kaip parsitraukti daug
iau jėgų iš Lietuvos, kad ga
lėčiau išnaujo apgaulioti visuo
menę. Laukiu ne vyrų, tik 
gražiosios lyties. Man pusiau 
žinoma, kad atvažiuos R. Jo- 
zevskaite ir p. Sipavičienė, bet 
ar tas verta skelbti, tai abe
joju. Skelbti tą, kas neįvyk
doma, tai reik tam tikros “pi
lietiškos drąsos”. Reikia, anot 
žmonių, “geras akis” turėti.

aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 

, šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Presidentas.

Continuing 
TĘSIMAS

Muku Didžiausio Pusėn Miliono Dole
rių Išpardavimo! Daugelis tūkstan
čių, kurie negalėjo nusipirkti siuto j 
arba o verkauto pereitą savititę, nes I 

buvo labai prisigrūdusi krautuvė ir 
dėl trumpų valandų išpardavimo. Del 
daugelio tūkstančių užganėdintų Con
tinental kostumerių, kurie nori ir 
vėl pirkti 'Čionai. Del tų, kurie pata
rė mums tęsti šį išpardavimų, męs 
maloniai pranešame šį tolimesnį iš
pardavimų

OVERČOAIS
1 vamvAalu. Lal>n‘ ---- r



NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUDINGI KREPŠIAI

NAUJIENOS

Iškilmingas Atidarymas

Atidarymas Sukatoje, Sausio 30,1926 Gegužio-May 15 dieną, 1926
kiniai nosinukai bus duodami kiek

Orėsiu, Skrybėlių ir Šilkinių
Pančiaku

Jūsų atsilankymas didžiai bus įvertintas

KUPONAS
1926

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
3314-16 RooMvelt Rd. 

Arti St Louii Avė. 
CHICAGO, ILL.

pumps 
pavasu-

gersus 
(FLIS)

vienai moterei kuri atsilankys die 
noje atidarymo musų krautuvės ii 
pirks paprastą dresę arba skrybė

Vardas ir pavardė
Adresas ................ .
Miestas ir valstiją

Karo jis
Europoj' dar 

užbaigti taikos 
Anglija, Fran-

Nespėjo su-

35 metai paty
rimo rydyme 
chroniškų ry-

Knomet kiti 
rydytojai ap- 
▼U* — ateikite 

pas:

gyduolėmis dėl pagelbėję 
žmonių. " 

atgabenta 
turime 

606

Sausio
GERBIAMIEJI: -

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

Sausio 4, 1877 
nelius Vanderbilt, 
gelžkelių statytojas 
rius

■ TURKAM

Sausio Mėnesio Isloriš 
kos Dienos .

Valandos 
kare kasdien 
Subatoj iki __ ______ ______ _
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevątorių iki 12 aug&to 
109 N. Dearbom S t., Chicago

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagile, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

tikslams. 1787 m. Franklinai 
buvo išrinktas nariu konvenci
jos, kuri turėjo pagaminti pa
rašytą konstituciją ir valdžią

PUIKIOS DOVANOS DUODAMOS 
VISAI DYKAI

spalvos pritaikomos prie jušų 
\ dresių

Dresės Žemiausiomis 
Kainomis

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Naujienų Ekskursij 
LIETUVON

[Pacific and Atlantic Photo]
Signora de Maure ir jos duk

tė. Artistai sako, jog ji esapti 
riepaprastai panaši j Italijos 
Madonną.

Mrs. V. Aglys
DESIGNER, DRESSMAKER & MILLINER

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

(Shoping Bags) 
m Šie krepšiai krautų

jų včse parsiduoda po
tJMSKO 175 centus. Jie yra la-

" puikus ir patogus
■susidėjimui pirkinių: 

suienkanii
tinka dėl daug pirki 

l Įnių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, I 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. 
mo išlakių 5c.

šis musų prietelis dirba? iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 85 kuponus

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

7017 So. VVestern Avė., Chicago 
Phone Prospect 8289

kuri perka 
J Naujienų 
. Persiunti-

jos ireikalils'. Bet ■ vienam lai
vui nuskendus, visi svarbus do
kumentai buvo pamesti ir 
Smith’as pasiliko kolonijos ve
dėju. Vieną karią Smith’as 
buvo indijonų suimtas, ir indi- 
ionų vadas Powhatan įsakė sa
vo pasekėjams nukirsti jo gal
va, bet vado duktė Pocahontas 
nedavė tėvo pasekėjams to da
ryti. 1609 m. Smith’as buve 
sužeistas ir gryžo Anglijon. 
Bet neilgai ten apsigyveno, vėl' 
1611 metais atvyko Amerikon 
tyrinėdamas žemes. Jis pasku
tines dienas praleido bandy
mais gauti pinigiškos pagelbos 
įsteigti koloniją Naujojoj Angk 
Ii joj. Iki mirties buvo 
mas admirolu.

Sausio H, 1767.
diena Amerikos pirmo 
kretoriaus, A|exander 
ton. Jis gimė Vakarų

DRESIP IR SKRYBĖLIŲ KRAUTUVES 
7QJ7 So. VVefctern Avenue 

MRS. V. AGLYS, Savininkė

;di/i i • • N ?

keliavo keturiolika mylių į va
landą. Daugelis žmonių prana
šavo, kad jis niekuomet neis. 
Kiti pranašavo, kad sur.ailuns 
ūkių žemes, nes ižgązdins visus 
gyvulius, ir nebus galima au
ginti avis, nes durnai apjuodins 
vilną. šiandien Suvienytose 
Valstybėse yra 264,233 mylios 
e-elžkeliu ir dauginus negu 65.- 
()<)() lokomotivų.

27 d., 1794 
laivininkas, 
žierius nuo 
Ne\v Yorką 
kapitonu, ii 
ninku. Jis 
New lorko ir 
jos uosti). 1863 metai 
vininkas Harlem u 
vėliais savininku Hudson Biver 
ir New lork Central gelžkelių, 
kuriuos jis suvienijo. Jis turto 
turėjo iki $10C,(K)d,000.

Sausio 10, 1579. — Yra tai 
gimimo diena John Smith’o, 
kurio vardas Amerikos istorijoj 
yra gerai žinomas. * .Jis atva
žiavo Amerikon su ekspedicija 
iš trijų laivų ir 105 vyrų, ku
rie apleido Londoną 1605 m.

mirė Cor- 
Amerikos 

Komando- 
Yanderbilt gimė Stapleto- 

Long Island, N. Y., gegužės 
m. Jaunystėj buvo 
perkeldamas pasa- 

Statcn Island į 
Vėliaus tapo laivo 
dar vėliaus savi- 

įsteigė linijas tarp 
Naujosios Angli- 

buvo sa
gei/ kelio ir

bes Tarybos prezidentu. Tris 
terminus tarnavo, ipaskirda- 
mas savo algą visuomeniškiems

d y dama s tai įvykinti, bet nepa
sisekė. Jani būnant Anglijoj, 
garsus “Stamp Act” buvo pra
leistas. Tas aktas tnksavo vi
sas popieras parduotas koloni
joms. Jis Anglijai bandė paro
dyti, kad tas ves prie kovos, 
liet įstatymas perėjo. Jis gry
žo namo kuomet kova prasidė
jo 1775 metais. Dabar turėjo 
septyniasdešimt metų. Buvo iš
rinktas vienas iš penkių vyrų, 
kurie pagamino Nepriklauso
mybės Deklaraciją. Kovoj su 
Anglija buvo pasiųstas Franci- 
jon prašyti -pagelbos koloni
joms nuo Franci jos karaliaus ii 
jam pasisekė tos pagelbos gau
ti. Po Revoliucijos 
turėjo pasilikti 
dvejus metus 
reikalavimus su 
cija ir Ispanija 
gryžti Amerikon, kuomet jį vėl

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC •
Ši ekskursija bus viena iš įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj į Ne^ Yor

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

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

Visos* apti.koa*—tfc ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Childrsn’s Mueterol* (lsn<v*s« 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

naujai respublikai. Bet 
landžio 17, 1790 m. nakčia 
rėdamas 84 metus 
Franklinas mirė.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearbom St.

12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad ju«ų sistema 
yra lluoaa nuo ligų, kurios kenkia 
de) juaų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietčji- 
mo Vidurių Retimatizmo, “Neuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyžo, “Locomotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemioa, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų. 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir . tankiausiai 
geru gydymu galima iigydyti.

Ateikit Ir gaukit gerų ir teisingų 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čiepus, Bakteryn, 
Antitozin ir rpecialėa “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikra* Euro
pines “606” ir “914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai
nuo 9 ryto iki 5:30 va- 

Utarninke, Seredoj ir 
vai. vakare. Nedalioj

lonistai pirmą sykį pamatė 
Virgfnijos krantą balandžio 26 
d., 1607 m. Smith’as buvo vie
nas iš septynių narių, kurie val
dė kolonijos reikalus. .Jis pa
sekmingai vedė visokias dery
bas su indijonais, tuomi tap
damas vedėju, ir 1608 metais 
jis buVb išrinktas .kolonijos 
prezidentu. Indijonams sukilus, 
Smith’as pasekmingai juos per
galėjo. bet klaidingos infor
macijos buvo pasiųstos Angli- 
jon, ir iš ten buvo siunčiama 
kita ekspedicija iš 500 emi
grantų ir trijų vedėjų, kurie 
buvo paskirti vesti tos koloni-

RODĄ DYKAI
tikro specialisto Ir jo pagelbinirgg. 
Tas specialia pasiūlymas yra ytftS 
tiktai trumpam laikui, todėl n gritlė- 
liokit, atsilankykit šiandien. / .Jdėlio 
jimas visuomet yra pavojing/a ne
paprastai lankesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krau
jo ligų yra musų speclaldmas.

WARSAWSKY’O
Sausio mėnesio Pratuštinimo Išpardavimas

Mes ką tik pirkome už grynus pinigus 1,700 porų čeverykų naujų pa
vasarinių modelių, Kampeliai geriausios rųšics, kuriuos mes dadėsime 
prie šio išpardavimo ir kad padarius sausio mėnesį smarkesnį biznyje, 
mes pasiūlome pavasaninius stylius ant kurių sutaupysite daugiau ne
gu pusę. *
Pasižiūrėkite j tuos savaitinius specialus:
Nauji spalvuoti kumeliuko skuros sliperiai, blonde arba pilki, 
arba su raiškiais, aug&tomis arba žemomis kulnimis. Vėliausi 
rjniai, verti iki $6.50, specialiai .........................:................ $3.65
Mes turime sugrupavę patentuotos ir salinius, Visokiomis kul
nimis, verti iki $10, specialiai po ..’......   $2.65
Velvetiniai ir suodės, dėl dėvėjimo stuboje, verti iki $12, spe
cialiai ........ ..... ...... ...........   $2.85
Mes turime daug: kitų barmenų, visi apkainuoti ta pačia kaina, 
<!«■*! vyrų, motovt> ii* Mcm neturimo vietoK iHai pami-
rieti, bet kas anksčiau pirks, gaus geresnj pasirinkimu.

Visi musų žinomi Boslonian ceverykai dėl vyrų yra per pusę
Musų ekstra mieros čeverykai ir slipeinai dėl vyi'ijir moterų, ,
davime, Low ir Milton Warsawsky’iai, užbaigę mokyklą kojų specialistai pagelbės jums dykai

Atdara vakarais ir visų dieną Netiėlioj

Sergranti žmones
Jei norite us-
rasti paKelbą ĮĮRĮĮ
nuo savo ken- «M|
tSjimų eikite * HBr
| naujai |s- * f \
teigtą EURO- WL.fl r \ Bffi 
PINf-AMERl- i_ J 1 HE
k o n f s k a Į, I IhC
SVEIKATOS MM r"| InK
ATGAVIMA L Kff
—“LINCOLN M / iuKr'
M EDI C AL g * KdHt
INSTITUTE”, ■. L "gįJMM
kuris yra j- K ife*- Jt*
rengtas vė- ■

marinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių tmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iŠ kitų Salių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimns. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, lleidiinnt tinkamų gyduolių tieųial 
j kraujų. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis riesugaičta nei minutės laiko 
dųrbo. Svarbiausi 
BOWĖS — pripa 
daugel) metų tarpe gydytojų, teikia ‘as
menini priiiurėjimų prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme _ ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, konų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo - išbandymas lal>oratorljoj, taipgi 
šlapumo, mes ' tikrai surasime prieiast) 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo Apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymų labai matos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laikų visvien jus ateisit t nr»u- 
sų Įstaigų. Meų pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS 
8 £iouth Clark St. 

2-ras augštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:3U 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo fe ryto iki 8 vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dienų.

Sausio 17, 1706. — Gimimo 
diena Benį a m i n Franklin’o, pirJ 
mas amerikietis gimė Bostone. 
Jis buvo; penkioliktus iš septy
niolikos vaiku. Franklinas lan
kė mokyklą tik dvejus metus. 
Po to turėje dirbti prie tėvo, 
kurs darė žvakes ir muilą. Jam 
tas darbas visai nepatiko, tuo
met ėjo su broliu dirbti. Brolis 
buvo spaustuvninkas. Sunkiai 
dirbo ir susitaupęs kelius cen
tus jis išvažiavo į Philadelphią, 
kur vėl spaustuvėj gavo darbą. 
Jis dirbo Spaustuvėj, kol su f nė ’» i « - ’
draugu nupirkof laikraštį, kurį 
užvardino Pennsylvania Gazet- 
te. Neužilgo jis buvo didžiau
sias spaustuvininką^ Pennsyl- 
vanijoj ir susitaupė daug pini
gų. Mirdamas paliko $250,000. 
1732 m. jis išleido ‘savo “Poor 
Kichard’s Almanac”, jo garsus 
priežodžiai.

Jis Philadelphijoj įsteigė pir
mą viešą knygyną. Kaipo išra
dėjas, Franklinas buvo labai 
naudingas pasauliui. Jis* buvo 
pirmas sumislyti atidarytą pe
čių, kuris buvo labai naudin
gas kolonistams, ir buvo pra
džia pečių x industrijos. 1750 
m. pardavė savo spaustuvę ir 
laikraštį savo draugui ir pradė
jo eksperimentuoti su elektra. 
Birželio mėn., 1752 m. laike 
audros su perkūnija, paimda
mas šilkinį lakūną su metali
niu galu, šlapiu kanapės šniū
ru ir pririštu raktu prie šniū
ro jam pasisekė .pritraukti ele
ktros žiežirbą į speciali puo
dą, kurį jis pagamino tam tik
slui. šiuo budu Franklinas 
palikiino, kad žaibo jėgos gali 
būti pagautos ir kad elektra it 
žaibas tas pats. Jis išrado per- 
kuntraukį.

1752 m. buvo išrinktas į di
dįjį Pennsylvanijos susirinki
mą ir buvo paskirtas visą kolo
nijų pašto viršininku. 1757 m. 
jis buvo pasiųstas Anglijon 
prašyti Parlamento leisti Penn- 
sylvanijai padaryti savo įstaty
mus ir neprisilaikyti prie įsta
tymų Penn’o šeimynos. Pralei
do dešimts metų Anglijoj, ban-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Gimime 
iždo se- 

llamil- 
Indijoj, 

bet atvyko New Yorkan lanky
ti K ings kolegiją. Ta kolegija 
šiandie yra Columbia l’niversi- 
ty. Jis buvo kapitonas 17?6 
m. kontinentinėj armijoj, • ir 
vėliau uarys Washingtono šta
bo. 1782 m. jis buvo išrinktas 
delegatu iš New Yorko į Konti
nentinį Kongresą, bet jam ne
patiko finansinė padėtis ir atsi
sakė. Jį vėl išrinko delegatu 
į Philadelphijos seimą, kur le- 
deralė konstitucija buvo paia- 
šyta. Jis buvo vienas iš pasi
rašytojų po konstitucija. Rug
sėjo mėn. 1789 pi., kuomet Iž
do Departamentas buvo įsteig
tas, Hamiltonas buvo Wash- 
ingtono paskirtas pirmuoju se- 
kretorin m.

Sausio 15, 1831. Pirmas 
garvežys užbaigtas netoli Bąlti- 
more, Maryland. Pirmas inži- 
nas, pavadintas “Tom Thumb”
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NAUJIENOS, Chlcago, IU.Penktadienis, Sausis 29, *26

Sudegė sargas

Statys bažnyčią

mėne

Vėl šaltis atėjo

kad

padrikasmuoju klausmu

943

nušauta

pagerintas

BILLY’S'UNCLE

906
915
920

aljrrmo. 
Su musų

Abu yra 
ir maka-

vakare, 
surprise

įvyks
Risis

ŠIANDIEN RITASI ED.
LEVVIS SU STASĮ AKU

Slauksnis S.
Tantkus S.
Viculis J.
Žemaitis Louis
Žibartas Stanislavas

DR. VA1TUSH, O. b. 
LIETUVIS AKIU SPECIALlSTAf
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Dar vienas turtingas 
italas nušautas

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Joseph iRigenzer, 62 m., ku
ris gyveno šantėj šalę Barbei* 
Asphalt Co., 5001 Elston Avė., 
kurios sargu jis buvo per 20 
metų, sudegė užvakar vakare, 
kada jis nualpo ir užkrito ant 
krosnies kambary, kurį darbi
ninkai naudojo kaipo valgomą-

TUKv WS>
< VA Y

siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Policija surado, kad jis turė
jo turto už -3Q,000. Visą tą sa
vo turtą testamente užrašė 
Oatholic Church Extention So- 
ciety.

AKIŲ LIGAS »r
-Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akvs ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?

. Ar matote kaip ir plukančius 
taškus ?

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

OBOY ! blbJA 
kJOHACV

? J

“Open Forum” bus ateinantį 
sekmadienį, sausio 81 d., lygiai 
10:30 val.‘ ryte, Lietuvių Audi
torijoj (mažojoj svetainėje, 
šiaurinėje pusėj). Įžanga, lėšų 
padengimui, 15c. —V—kis

gių ir draugų. Stela Mileraitė 
ir jos draugė Milda suteikė 
p-iai Darąškicnei atminčiai do- 

|vanų deimantinį žiedą ir komo- 
dę, buvo daug Ir visokių kito
kių dovanų. P-lė Tautkaitė at
nešė didelį keksą daugeliu žva
kučių apsakstytą. Susirinkusieji 
visi palinkėję pniai Daraškienei

Po to ir susirinkusieji galės 
tarti savo žodį — išreikšti sa
vo nuomones.

PtUeugviub akių įtempimą, «uiru 
esti pridžastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nermotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso, 
krdvas akis, nuima kutai aU 
lako trumpregystą Ir tą
Prirenka teisingai akinius Viąuo 
<e atsitikimuose egzamine djtAs da 
romas su elektra, par<xk Ša na 
Žiaurias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki 
niaf nUo 14.00 Ir augičiau. Va!: 1C 
Iki 8 vai. NediHni 10 iki 1 vai. ». a

1545 West 47th Street
Phone Boalevard 758*

persiskyrė 
nubudime

Pirmasis Visuomenės Darbo 
Sąjungos “Open Forum“ susi
rinkusiai skaitlingai publikai 
labai patiko, nes Čia klausytojai 
galėjo išgirsti ne vieną nuo
monę, bet .kelias priešingas 
nuomones ir jau paskui daryti 
savo išvadas. Tai nėra debatai, 
bet tik visąpusis dalyko gvil
denimas, įvairių nuomonių ap- 
simainymas.

Lietuvių Dentistas p a U r 
naus geriau. 4

Traukimas dantį
Bridge geriausio a 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikata.

šventadienio ryto. —Svečiais

Šiandien Dreamlande 
labai svarbios ristynės 
Ed. Levvis, kuris neatsižada pa 
šaulio čempionyslės, su Stanis 
lauš Stasiuku,

Nors 
mitingą 
dvasios, 
nebuvo, 
dėl vietos, kurioje 
pastatytas maldnamis

Vifeni skyrėsi vietą šalę Kazi
miero seseryno, ant Washte- 
naw ir 68 gat., o kiti rėkė prie
šais, kad butų prie California 
Avė. ir 65 gat.

Norėta susitarti balsavimu, 
bet ir tuomi neprieita prie ga
lutino susitarimo, N/abus stebė
tina, jei davatkoms priseis dar 
dvi bažnyčias Marąuette Parke 
pastatyti, nes kitaip vargiai su
silygins jų norai.

Pelninga įstaiga
“Niekas tiek daug pelno ne

turės iš bažnyčios, kaip pra- 
pertieriai”, skelbia davatkos. 
Reiškia, jei prapertierius išleis

rapijos bažnyčią, • kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimierio kapines.

Visi giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ii* su
teikti jai paskutinį patarnavi
mu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortus Butkus, Tel. Canal 3161

Užvakar vakare Ogden gat
vėj, ties Lincoln Avė., automo
bily tapo nušautas turtingas 
italus Agostino Morici, o jo 
brolis Antonio veikiausia mir
tinai sužeistas.

Abu jie važiavo automobiliu 
namo, kuomet prie jų prilėkė 
kitas automobilius, iš kurio ir 
pasipilė šūviai, nuo kurių Aęo- 
sto krito negyvas, o Antonio 
sunkiai sužeistas. Antonio da
bar guli ligoninėj, bet nesitiki
ma, kad pasveiktų, 
turtingi groseminkai 
ronų fabrikantai.

Kaip spėjama, juos 
todėl, kad jie atsisakė duoti dar 
daugiau apgynimui Scalci ir 
Anselmi. Del tos pačios priežas
ties tapo nesenai nušautas kitas 
turtingas italas, Spingola.

Pasak policijos, Genna brp- 
liai, pradėję kovą sų O’Bannion 
šaika ir nušovę patį O’Bannion, 
atsigabeno iš New Yorko visą 
būrį aršiausių žmogžudų ir 
mušeikų. liet pinp negu jie 
sp€jo susiorganizuoti, O’Ban- 
nion Šaika pradėjo veikti ir 
nušovė tris Genna broliiis. 
Genna šaika |iakriko ir nebega
lėjo užlaikyti mušeikų. Tada 
jie pradėjo terorizuoti pačius 
savo samdytojus. To teroro pa
sekme krito Amatuna, kuris 
negalėjo tiek mokėti mušei
koms, kiek Genna mokėdavo. 
Šaika sužinojo ir apie turtin
guosius italus ir pradėjo iš jų 
reikalauti pinigų Anselmi ir 
Scalise apgynimui. Jei davė 
vieną kartą, buvo reikalauta ii 
antrą kartą. Spingola atsisakė 
duoti antrą kartą ir todėl kri
to nuo tų mušeikų kulkos. Del 
tos pačios priežąsties dabar ta
pęs nušautas ir Agosto *Morici, 
o jo brolis mirtinai sužeistas. 
Mušeikos mat tikisi, kad gavę 
tokią pamoką turtingieji italai 
daugiau nebesipriešins tų mu
šeikų uždedamai kontribucijai.

Užpereitą naktį vėl atėjo šal
tis su dideliu vėju, kuris šaltį 
ir atnešė. Šaltis, kuris pasiekė 
iki 10 laipsnių žemiau zero, pri
darė visiems didelio nesmagu
mo, o ties Muskegon, Mifch., 
ežere užšalo du žvejų laivai, 
kuriuos ledai gali sutriuškinti, 
paskandindami ir ant tų laivų 
esančius žmones, liedama visas 
pastangas, kad tiems laivams 
suteikus kokią nors pagelbą.

V. Yergtoma, turbut lietu
vis, 45 metų, gyvenęs prie 
10741 Prairie Avė., tapo rastas 
sustingęs prie 9143 University 
Avė. Jis tapo i 
Bumside ligoninę, 
tiek sušalęs, kad 
jog jis pasveiktų.

Visos policijos 
atidarytos benamiams ar neti 
kėtai užkluptiems šalčio ir ne 
galintiems sugryžti namo. Joj 
priglaudė virš šimto žmonių 

šaltys betgi nebus ilgas ii 
šiandie busią jau šilčiau.

______ . >. k*<i ji® «*u* r® 
V1*nųlin|a *eri*u«i*i (rengtai 

Valitijoee. Deėimti* fy
Kraujo ikbandymu Ir la>

BARBORA VlGRACAITfi

Mirė Sausio 26 d., 1926, 11:80 
vai. naktį, suląukusi 34 metų 
amžiaus; gimušj Lietuvoj, Pa- 
juralės kaimo ir parapijos; 
Tauragės apskričio, palikdama 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius motiną 
Barborą Vigračienę ir 3 seseris 
Aleksandrą, Kazimierą ir Ame
liją, brolį Franciškų. Tėvas 
Aleksandras Vigračius yra mi
ręs 14 mėnesių. Dabar randasi 
namuose 1824 So^Peoria St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sačsio 30 dieną. 8:30 vąl. ryto

šiandie sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano vyras’ JUOZAPAS KAIKAR1S netekę mes švie- 

• . lsios žvaigždės, kuri šviętė musų akyse ir linksmino musų šir
dis; spaudžia jumis šalta žemelė, o musų širdis nuliūdimas 
spaudžia graudingas ašaras; lai būna jums lengva ilsėtis bran
gus mano vyre. Kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga, atėmė 
iš manęs vyrą meilingą, paguldė kapuose šaltojoj žęmelėj, te
nai kur jis miega amžinoj lovelėj. Tegul būna lengva jums te- 

7
nai gulėti, o mano širdis nuliudime nenustos ilgėti.

Metinės Mirti** Sukaktuvės 
FELIKSO RUZELLO

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu Sausio 30, .1925, ,7:30 
vai. ryto. Paliko dideliame nu
budime moterį Marijoną, po tė
vais Žepkaitę, sūnų Juozapą 15 
metų, Feliksą 13 metų, Stefa
niją 12 metų. Lietuvoj motinė
lę ir sesutę Elzbietą, Amerikoj 
pusbrolius Vladislovą Jurėną ir 
Vladislovą Ruzello. Jis buvo 
gimęs- Lietuvoj, Zuįpnfcos vien
kiemyje, Paiwnttnėįo parapįr 
jos, Rokiškio Apskričio. Ameri
koje išgyveno 13 metų. ,

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

Pamaldos atsibus švento Juo
zapo bažnyčioj, Subatoj, Sausio 
30, 1926, 8 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose liūdnose 
pamaldose. Liekame nubudę,

Moteris Marijona, Sunai, 
" Duktė ir Pusbroliai.

kelioliką šimtinių maldnamjul, 
tai nuo to jo prapertfts kaina 
pakils.

Parapijai įkurti sudarytas 
komitetas ir labiaus palaiką re
ligiją gyventojai pranašauja 
namų savininkams, kad jie ga
lėsią pakelti nuomas savų fla- 
tų, nes esant bažnyčiai, esą 
sųierkte smerksią žmonės į Mar 
ąuette Parką. Matyti, parapi
jiniam komitetui rupi padidinti 
parapijos kasą gyventojų dole
riais. Marąuetteparkiečiai ren
giasi prikimšti 
savo.

kišenę, jei 
tai kito. — Nėkutis.

7 T M GČlUG OUT TO A ŠHOU) TH\S 

\TO MAUKGB

Baldauskis K. M. 
Bučinskas Kostantas 
Danis Vincas 
Dishus John 
Gimžauskas Silva 
Grigaliūnas John 
llisinska Petronela 
Gudenaitis Aneleje 
Kazlauskas Vincent 
Norbutesi Jurgui 
Palinskas Valerija 
Ragauskas Antanas and 

Kostancija 
1004 
1019 
1024 
1030 
1031

P-ios P. Gribeniene 
Valienė šeštadienio 
sausio 23 d., surengė 
party” poniai Domicėlei Dara- 
čiunienei, paminėti jos gimimo 
dienai. Į p-ios Daračiunienės 
namus, 3342 S. Halsted St., su
sirinko didelis būrys jos drau-

Fo-
Šį kartą bus svarstomas

CHICAGOS 
ŽINIOS Sekmadieny, 24 d. šio 

šio, marąuetteparkiečiai# parapi- 
jonai laikė mitingą susitarimui 
statyti maldnamį. Matomai 
Marąuette Parko davatkos pra
dėjo perdaug prasižengti prieš 
religiją, nes Kazio seserys ne
įsileidžia į joms skirią bažny
čią, o'j Brighton Parką ar
ba į Town of Lake parapiją 
esą pettoli vykti; todėl esą rei
kalas kuogreičiausia rūpintis 
savo bažnyčios statymu, 
išvengus religinio krizio.

Nešikli juo ja norai
visi susirinkusieji 
buvo stiprios religinės 

bet mitinge tvarkos 
Labiausia kilo ginčai 

turės būti

Oratorius ir Laidotuvių V edėjas
Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė

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

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

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

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą. t

. I. J. ZOLP
Funeral Director

1650 W. 46th St. Cbr. 46th & So. Paulina Sis. 
Phone Boulevard 5208

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Krnujtr pu.18., lUvumo, privaMnAa. ala 
toa. ukaendintoa ir utkraCIamoa ĮUroa «ta 
iftRydotnoa

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

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

su šiuo pasauliu, palikdamas Amerikoje dideliame 
savo moterį Teodorą, po tėvais Baktaitę ir uošvienę1 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, Kontančlų para
pijos,\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, 18tb St. ir Union 
Avė., ?:45 iš ryto, o po pamaldų širdingai kviečiu atsilankyti į 
mano namus 716 W. 22nd Street.'

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

Moteris fIwdora ir Uošvienė Emilija; Broliai ir S’esuo.

un o M
Atsukanti*

Specialistus 
įsteigta >0 metų

Daugiausiai chronlikų 
kraujo ir utkreiiatnų 1 _ . 
jas nebandykit senais budai®. 
VYRAI! Spedalis serum gydymu yra var
tojamas su gerų pasbekimu d®) atgarkų* 
stiprumo silpnėms vyram®. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusioms vyram*. Dr. Rom gydym* 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir juu iAgydė tūkstančius Amonių, tai • ra 
uttikrinimas »ergnati®ms, 
r» gydymų. r"._.
ofisas Jungtinė.* 
dymui kambarių. __
boratorljo* egsaminaclja dykai >u gydymu 

Patarimas Dykai
Atsakanti* medikai!* patarnavimas epteik* 

sveik* tų ir laimų- Geriausia gydy 
Pigiausio* kaino*. Gr®iAiau.ia* gydr 
Ataikit tlandian.

DR. B. M. ROSS
35 So. Deąrbom St. 

kampas Monroę St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary. 608. Moterų yrk 
ėmimo kambary* 608.

Penktas AugŠtas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryte Iki k 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. P» 
nadėliais, sere domia Ir eubatomi* no» i* 
ryto iki 8 vakar*.

Pamaldos atsibus sausio 30 d., iš ryto, 8 valandą, Aušros 
Vartų Bažnyčioje.

Nubudus:
• MARIJONA KAIKARIEN& IR VAIKAI

Dabar Visuomenės Darbo 
junga v€l rengia “Open 
rum 
klausimas “Ar ekonominės 
lygos nustato visuomenės gy
venimą?“ Referentais bus gi
liai ^susipažinę su šiuo klausi
mu — P. Grigaitis, S. Kodis ir 
Dr. A. J. Karalius, kurių kiek
vienas išreikš savo, gal visai 

len- skirtingas nuomones gvildena- 
milži
-Rep. nuomones, bet gniai apgalvotas 

ir paremtas didžiausiais to 
klausimo autoritetais.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba "Advertised Wift. 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik . keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

Vienų Metų Sukaktuves

JUOZAPAS PUIDOKAS
Kuris persiskyrė su. šiuo pa

saulin Sausio 30, 1925, 1 vai. 
po pietų, po tiubnpos ligos, su
laukęs 89 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, 
Vonagiij kaimo, Tauragės ap
skričio. Arųerikoje išgyveno 18 
metų. \

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

Ilsėkis ramiai mylimas vyre
li šaltoj žemelėj; nepoilgo su
lauksi ir manęs.

Pasilieku nubudusi moteris
Marcijėna Puidokienė

jl—. r..:

NAUJIENŲ • 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakarė. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

tr tikra* Europini* L» 
®xei<i« gydymą* *'X«K 
kiam*. Vienatini* tar
dymą* nuo *HiHo duo- 
dama* ut C E 
temų kalnų aJ

tiktai trumpam laikui

, litrų paeina nu» 
licų- Kad UųydUo*

nugabentas į 
, bet buvo jau
I nesitikima . .i Stasiak yra Bostono 

kas, kuris sakoma, yra 
stotys tapo nį$ko ūgio ir sudėjimo. •



<
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Sausis 29, '26

eatras Muzika
• * X

Pranešimai PRANEŠIMAI

Nepasivėluokite 
šį vakar!.

Lygiai 8:15 minučių, 
deda piogramas, kuris bus -vie
nas iš įvairiausių, “Birutė” 
pasirodys ką ji išmoko. Visi 
dalyviai nepaprastai geram 
upe. Panelės ir |X>niutės “kly- 
nija” gerkles, o Jozavitų Maika 
su Bijansku pirštus piene mir- 
kino tris dienas, kad butų mik
lesni. Olis su Vanagaičiu rašė ir 
komponavo naujus tomansus.

Jau čia tai bus štukelių iki 
sočiai. Tiedu gi įnoriai: E, 
Schnitzelherzschmalcbergeris ir 
A. J. Gnaibonisvartprutprukai- 
tis, neveltui pasižadėjo daly
vauti.

Na, o “Jaunuolių Orkestras”! 
Visas mėnuo ieškojo po Chica- 
gą stygų smuikams. Kapelmei
steris Grušas nejuokais rengia
si.

Gal būt šitas koncertas bus 
domiausias, nes* pirmas taip į- 
domiai rengiamas. Ir dar de
biutas p. O. Vilkas!

Nesivėluokite, gerbiamieji, 
nes gailėsitės. Paimkite su sa
vim balsus, nes reiks dainuot.

prasi-

kaitės pasipriešinipias 
nustatytoms tradicijoms 
žvalgai į gyvenimą.

Vaidinama l.’is liuli 
teatre (Halsted ir Polk). 
džia 7:30 vai. vak. —y.

senųjų 
ir pa

House
Pia-

V. Bručienė su<n’y- 
žo Chicagon

taus Dramos 
Teatras

31

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS • MOTERIMS

Parsiduoda vilnonio* gijos įvai- 
rietus nėriniams; kaina: 4 uncijų 
maltos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
.$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Krank SelemonaviČįus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Detroit, Mich.— Koncertas ir pra

kalbos įvyks nedėlioj 31 d. sausio 
Lietuvių Svet,, kai 2:30 vul. po piet. 
Rengia Am. Darb. Apšvietos Drau
gija. Kalbi’ geri kalbėtojai ir drfi- 
nuos du chorui. Bukite visi ant šių 
prakalbų. Kviečia Komitetas. Kon- 
-ertą įžanga visiems veltui.

PARDAVIMUI Palace Hotelis, 25 PARDAVIMl 
kambariai, naujai ištaisytas, geri inaSt •_» va ,.,s 
rakandai, K šiltas ir šaltas vanduo,'į 
elektros šviesa, netoli nuo miesto,' cash. <1931 
tiktai 5 minules eiti į miestų. Jei-j w<>ri’h 715 
gos — $55(1 į mėnesį. 'I'ikrai yra 
geras baigomis. Katras nori eiti j 
biznį, tai šitas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, ren
da tiktai $100 į mėųcs|, lysns ant 
3 metų. Parsiduoda 
išmokėjimo, O jeigu 
$2,500.

!) kambarių na- 
kambariai furn., 

į, 2 karų garažas, $2000 
S. Elizabeth St. \Venl-

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

4 ar kviečia.
kiek Dainuoja žmogui pra

LEISTI '3100.007,
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 j metus per visą 
likusj gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 

| tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus1 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kaita jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, 
I tumėt juos į banką ar spulką ?

Naujienų. Spulku. uždirba
I kiekvieno 

$100.00 pamisiyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikyturtiėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budu^, o nuo jo su- 

• žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Dainininkė Valerija Bručie
nė, kuri kiek, laiko atgal buvo 
antru kartu išvykusi Italijon, 
toliau lavinti savo balsą, vakar $6.oo gryno pelno ant 
sugryžo Chicagon.

Smulkmenos
Dainininkas Povilas Stogis 

susilaukė sau pagelbininkės — 
dukters. Motina, farmacel^ė 
F. Stogienė, jaučiasi gerai.

Ar tai todėl “mūšų Povilas” 
šiemet taip nutylo ir niekur 
musų koncertuose ,nepasirodo1?

Sekmadieny, 3:30 vai. p. 
smuikininkas Georgės 
duos koncertą Studebaker 
re.

ir

Viekšniečiy Kliubo motini* susi
rinkimas įvyks sekmadieny, sausio 
31 d. 2 vai. po pietų Davis Sųure 
svet. 15 ir So. Paulina g-vių. Geri). 
Viekšnietei! Malonėkite skaitlingai 
susirinkti ir kiek bus galima Vic- 
kšniečių Kliubo reikalams sutvar
kyti vienaip ar kitaip.

A. S. MosgerH, 31(18 S. Halsted St.

už SŠOOO ant 
cash, tai už

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

liepkite.

Lietuvos Liunvcn Pašelpinio Kliu- 
.. bo tretinis susirinkimas Ims neilė-

.... Atsiminkite, kiek lioj, sausio 31, 2 vai. po pietų, 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-i McKinley Park., 39 SI. ir VVestern 

I Avė. Bukit visi, yra daug svarbių 
po' reikalų.—Raštininkė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
femių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

N. Clark 
Chicago, III.

Street, 3307 Lemoyne St., Chicago, III.
Tel. Albany 0594

Ar

Cicero Lietuvių Kooperacijos val
gomųjų daiktų i,HSįautuvčs v-Mioti- 
nas sOelninkų -llnl.s susirinki
mas įvykt/ pmiedčly, vasmio-L’eb. 
1 <1., 1926,' 7:Wl vai. vak. Lietuviu
Liuasybės švėt., 1 Ith St. ir 49 Ct., 

Cicero, III. (ierb. šėrlninkai buti- 
ifai turite atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų, kur išgirsite ra
portą už 1925 m.: kaip bendrovė 
stovi, keik biznio padarė ir kaip 
bagota šiandien* yra. Bus ir daugiau 
svarbių dalykų.—Direkcija.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

A HDW. CO.
Malevojam »r popieruojam. Ui- 

laikom m a levą, popierą, 
‘’.iklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMANC1ON1S, Prez.

TURIU parduoti savo $80(1 gro- 
jiklis pianas, 2 metų senumo, už 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai, p<» s|(l į mėnesį. Aplei- 
džin Chieagų sekamą savaitę. A. 
Brczcmowicz,

2332 W. Madison Stree .
Neto*! kampo Western Avė.

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

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

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

PARDAVIMUI namas, 744 WTURIU parduoti gražų grojiklį
pianų, kad sukėlus pinigų, naujas 26 St., kamp. Emerald Avė., 12 
veltas $/•)(!. Lengva giojimo ak( i-. eio+.j o krautuves tiarų šildo- ja, gražus tonas, su 90 rolelių, kaįp!nauI 11 autuve s, ^aiu migo 
naujas ir benčius už $120, — $50 ma ir laundrė, kaina $40,000, 
cnsh ir po $10 į mėnesį atsakan- Į 
tiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

cash $12,000.
4122
Lake

Phil Sheridan, 
Claredon Avė., Phone: 

View 4669.
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYK IT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co., 

1637 West Division St„ 
netoli Marshfield

nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos? I r[ _

('Jneagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yru viena iš di
džiausių pašelpos draugijų (!hica-i _____ _________  __
goję. J šitų Draugiją priklauso šelpos Kliiibns iš Cicero, 
virš 500 vyrų ir mdterų. Draugijos * • ---

, turtas siekia $11,900. Draugijoje 
Enesco yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $(>, 

$10, $16 savaitėje. Sergantiems na- Ctj Cicero. Pradžia 6 vai. vakare, 
liams pašelpa išmokama gyycnan- Po perstatymui puikus šokiai prie 
tiems I 
jų Amerikos, 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 mc 
tų ąmžiaus. iki Gruodžio 12 d. « 
m. yra priėmamos ir čielos drau 
gystės bei kliubai, kurio yra čar 
teriuoti kaipo pašelpiniai. f?:*" 
gystėms ir pafielpiniams 
yra proga prisidėti prie 
Lietuvių Draugijos—apie 
prisidėjimo malonėkite 
prie C.hicagos Lietuvių Draugijos tauto metinis 
pirmininko — Julius Mickevičius, nedčlioj, šausio-.Lin.
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard m. paprastoj svet 2 v. po pietų. Vi- 
9663. \ ’i si nariai inalnočkite pribūti ir at-

Pavleniai nariai —vyrai ir mo- įvesti naujų narių norinčių prisi- 
terįs norinti įstoti į šitų Draugiją pašyti į Gvardiją.
galite paduoti prašinu) prie Dile ■ —N. į Klimas, nul. rast,
vieno Draugijos nario arba dėl pa-Į --- -4-----—
rank.Hmo galite kreiptis į žemiau Į ctcero^-DrauKŠ-ste -Lietuvių l'ei- 

ku,r,osc g*‘tybė laikys metinį susirinkimų at- 
isnildyti aplikacijas n- gaut kitus •• tj sėk)1„1(|ien pas i.u|<Stll; u 
reikalaujamus patarimus įstojimui 1 ‘ *•

! j- .Chicagos Lietuvių Draugiją— 
i Jums sekamose vietose mielai pa- 
, laimaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Extra Pranešimas
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pa- 

, rengia 
perstatymą ir balių, kuris įvyks 

C nedėlioi, sausio 31, 1926, (’.iecro, Lic- 
» tuvių Liuhsyliės svet., 1401 S. .19

MAINAU bučernę ir grosernę | 
namų, medinį, lotus, automobilių. 
Kas norit mainyt, šaukit Tel. Boulc- 
vard, 3856. Pridėsiu cash, jei rei
kės.

teat-

iku r 
(kur

Du teatrai — Woods 
[ėjo Kid Boots) ir Apollo 
i ėjo Big Boy) sustabdė vaidini- 
imus ir užsidarė, susirgus vy
riausiems artistams žvaigž
dėms — Eddie Cantor ir Al 
Jolson.Sekmadienyj, sausio

Vaičkaus Dramos Teat *as sta
tys keturių veiksmų pjesą 
“Amžiaus Balsas”. Kaip tė- 
vam3, taip ir vaikams verta pa
matyti tą veikalą, nes jame.. —--------- ------ ------
vaizduojama kova pašauliožurų ,dama vien Brahma ir Liszt ku 
— parodoma jaunosios

Princess teatre, sekmadieny, 
3:30 v. p. p., bus pianisto Gab- 
rilowitsch koncertas. Bus duo-

viniai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K OPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane-! 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai lapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai-

v • Va • A • • • m •?  1 • A _____________ _____

bile dalyįe Suvienytų Valsti-* gt»ros iiurzik 
crikos, Nariais gali patapti

Po perstatymui puikus šokiai prie 
-----r,ios. Visus kviečia

Klįubas.

Drau- 
kliubams j 
Uhicugotr! 

sąlygas' 
kreiptis

Metinis Mildos Teatro Bendrovės 
ščrininkų susirinkimas atsibus sau
sio 31, 1926, Mildos Name, i.(M) v. 
po pietų. Pribukite laiku. >

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

PARDAVIMUI aptieka, senai iš 
dirbta vieta, šaukite telefonu Ca 
nal 5918 Mr. \Villiams .

BKIGHTON PARK BARGENAS
Medinis namas 6—7 kambarių. 

Moderniškas, prirengtas dėl dviejų 
šeimynų. Lotas šalę namo. Dviejų 
karų garadžius. Rendos *70 į mė
nesį. Pardavimo priežastis—nošie 
moteris. Pasiskubinki!. Pirmas lai
mės.
T. Mazenis, 3857 So. Kedzie .Avė.

Tel. Lafayette 9150.

Town of Lake.—G. B. L. K. Vy- 
susįrinkiinas įvyks 

31 d., 1926

ir 40 Avė, 1 v. po pietų. Nauji na- 
, riai bus priimami be jokio įstojimo.
Vyrai, naudokitės proga per tuos 
tris mėnesius, nes tas retai kada 
pasitaiko.—Draugystės Sekretorius,

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu ant mažo namo. 
Visokių tautų kolonijoj. Telefonas 
Roosevelt 4425.

NORIU pirkti vienų ar du 
lotu tarpe 70 71 ir. Maplevvood 
avė. Praneškite laišku i Nau
jienas, bos 658, 1739 S. Halsted 
SI. Pažymėkite loto numerį ir 
kaina,.

REIKALINGA .MERGINA ar
ba moteris prie 4 namų darbo 
tik dienomis. Atsišaukite:

Hyde Park 3395, vakarais.

PARSIDUODA “Hardware“ krau
tuvė su namu. Geras biznis. Priver
stas parduoti dėl ligos ir todėl par
duosiu pigiai. 48U4 W. 55th St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

P-nios Onds Pocienės Koncerto 
tikietus galima gauti sekamoje vie
tose: ,

Bridgeporte: “Aušros” knygyne, 
3210 S. Halsted SI.

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

S. Halsted SI.
Auditorium Tea Room, 3131-33 

S. Halsted St.
Tovvn of Lake: “Vyčio” Retink*dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo cijoj 4736 s. wood ’st

■ _ j V. Stanick, 1.743 XV.kvito ir gavėjo vardą.
Pinigus gavo

22483—Barborai Pagojienei
22498—V. Valkūnui
22493—Katrei Stankeviečienei
55333—Onai Songailaitei
55334—Onai Skutulienei
21551—Jevai Guogienei

21553—Aleksandrai Žilinskaitei 
21561—Onai Baškienei 
21562—Aleksandrui Latuvui 
24236—Alenai Prajienei 
24237—‘Marijonai Dudoravi- 

čiutei
5349—Marijonai Slaboševi- 

čienei
5351—Teofilei Navickaitei 
5354—Antanui Strupeikiui 
5363—Marijonai Mickevičienei
5366— Antanui Gedminui

11837—Onai Gerdauskienei 
24234—Agnieškai Mankienei 
11839—Onai Lukšienei 
11841—Vincentui Stasiūnui 
11842—Emilijai Stasiūnaitei 
11835—Stanislovui Macijauskui
5367— Juozapui Taruškai 

24238—Povilui Nakrošiui 
21555—Juozefai Grigaravičienei 
21560—Pranciškui Norkui

5357—Grasei Raintaitei 
24233—Aleks. Jučevičienei

5373— Onai Bučinskinei
5374— Stasiui Zenkevičiui 

11840—Domui Stasiūnui 
21557—Marei j onai Platakaitei 
21559—Elzbietai Užkuraiteinei

5391—Agnieškai Valančienei
5376— Mikalojui Kuodžiui
5377— Ignui Rimkevičiui 
5381—Petrui Vitartui
5394—Petronėlei šerpetaus- 

kienei
5896- Magdalenai šalasevi- 

čienei
5397—Jurgiui Plečkaičiui 
5402—Leonorai Balsienei

Ramanaus-

Slaboševi-

Vanagienei

5403—Antanui Petkevičiui 
5411—Onai Končienei 
5417—Domui Mačiulaičiui 

11845—Petrui Višniauskui 
21571—Salomėjai 

kienei
5523—Marijonai 

čienei 
11843—Karolinai
11844—Onai Naujokaitei
5378— Vincui Noreikai
5395—Antanui Šepučiui 

11850—Aleksandrui Augenui 
21573—Katrinai Kalvinskienei 
24239—Aleksandiui Zalatoriui 
11851—A. Budrytei
5401—Marijonai Aurilienei 
5389—Jonui Gerbai
5406— Adomui Gailiui

11848 Paulinai Povilionienei 
11849—Stasiui Daneliui 
11847—Justinui Stankevičiui 
5388—Juozapui Masiokyi 
5416—Onai Auksoraitei

21565—Leonorai Vaškienei 
21568—Onai Buzienei 
21575—Domicėlei Augustaus- 

v kienei
22468—Jonui Barškiečiui
5410—Elzbietai Grigaičiutei
5379— Viktorijai Vaznienei
5384— Monikai Bukauskienei •
5385— Onai Lukauskaitei,
5407— Adomui Grigaravičiui 
5419—Julijonui Norbutui 
5422—Antaninai Kavaliunienei

21572—Marijonai Abartienei
5405—Juozui Grušui.
5413—Juozapui Taniukui
5392— Mortai Grebalienei
5393— Veronikai Pocienei 
5408 Onai Savickienei 
5418—Albinui Bielskiui

21566—Julijdnai Bučienei
5967— Jonui Jurčiui
5968— Bronislavai Eidintaitei

46th St.
18tos apielinkč: “Naujienose” 1 

I Halsted Str.
Dargiu Reni Estatcį 726 XV. 18th

St. A
VVest Sidėj: “Draugo” Redakci

joj. 2334 S. OakU*y Avė.
C. V. ('.esnulis, ,2201 W. 22nd St.
Brighton Park: Maplevvood Phar- 

mačy, 4358 Mamplevvood Avė.
•R. Andrelįunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė.
Ciceroj: Grand Works Pharinacy.

4847 W. 14th St.
Ii- pas “Birutės” ir 

chorų narius ir kitur.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU ,brcyjįvf Jono ir An

tinio Baltrušaičįų ir sesers Mari
jonos po v.vru.,VU*leškeviČe. Norė
čiau su jais susižinoti. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti ii.rha žinantys, ma
lonėkit Uiim apie jufls pranešti.

TON*Y MILLERS
Grand View Hospitab 
Ironwood», Vyrii.

AŠ JONAS DOMKUS jieškau Juo
zapo Misono. Pirmiaus gyveno apie 
New Yorką. Turiu svarbų reikalą. 

1739 Atsišaukit 4516 S. Hanore St. Chi- 
| CagO, III. );.z. ,

REIKALINGA senyva moteris kat- 
,ra nemyli dirbtuvės darbo arba mer
gina,' stubon dirbti, vaikai nemaži, 
valgis ir ruimas. Atsišaukite

M. SHIRMULIS,
2 13roadway 

Melrose Park, III. 
Telephone 624

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

3404 Sp. Morgan Street 
Tel. Yards 1571

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

“ Dainos”

Rožių Balius
Lietu-

Sausio-
3116

Rengia tautiška draugystė, 
vos Dukterų, šeštadieny, 
Jan.’ 30, 1926. Vilnies svet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia T vai. vak.1 

i įžanga 35 e. Bus labai puikus ba-l 
i liukas. Atsilankiusieji gaus po 
I rožę ir smagiai laiką praleis prie 
į tokios Lietuviškos muzikos. KVie- 
1 čia visus.—Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Valdybos ex- 
tra susirinkimas bus paricdSly, vasa
rio 1 d., 8 vai. vak., Naujienų name. 
Visi nariai būtinai bukite laiku; yra 
svarbus įeikaląs.

— Organizatorius.

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Ger
biamieji lotų savininkai ir dr-ių at
stovai, esate kviečiami j kapiniu me
tinį susirinkimą, kuris įvyks nedalioj, 
sausio 31 d., 1026 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 8131 So. Halsted St., 1 
valandą po piet ant pirmų, lubų. Jū
sų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl ap
svarstymo, kurie yra reikalingi dėl 
kapiniu labo. Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Valdyba.

Open Forum. — Visuomenes Dar
bo Sąjungos “Open Forum” bus sek
madieny, Sausio 31 d., lygiai 10:30 
vai. ryte, Lietuvių Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj. Tema: “Ar ekonomi
nės sąlygos nustato visuomenės gy
venimą?” Referuos P. Grigaitis, S. 
Rodis ir Dr'. A. J. Karalius# Paskui 
diskusijos. Visi kviečiami atsilanky
ti. {žangu padengimui lėšų, 15c.

— Valdyba.

Roseland.—^Sausio 31 d., 2 vai. po 
pietų Aušros kambariuose 10900 S.1 
Michigan Avė. įvyks sąryšio aštun
ta prelekcija. Ckaitys J. Staniulai- tis moksleivis nesenai atvažiavęs' 
♦š Lietuvos. Visi atsilankykite, su
žinosite daug nežinomų dalykų.

’—Komisija.

ISRENDAVOJIMUI
____________ ,

RENDON 5 kambariai, yra 
toiletas, vana, elektra ir gasas, 
renda $37.50. šeimynoje gali bū
ti vaikų.

8458 Gilbert Court
. 1-mos lubos

RENDAI 4 ruimų flatas: elektra, 
maudynės. Gera vieta gyvenimui. 
3323 So. Lowe Avė. i

ĮVAIRUS SKELRIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 8408- Blvd. 7667 office

M ■ - ---------------------------------------------------

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CtiiCAGO

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

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

Plumbing ir Heating
Parduodame, (dedame ir taisome. 

Nieko nereikia jmokšti. 
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfąk 4620

REIKJA patyrusių merginų 
prie “lingerie” ir kitų gražių 
mašinų darLų. Pradžiai gera at- 
go. Nuolat daybas, atsišaukit 
tuojau.

LIPSON BROS.
325 W. Adamas St.

BARGENAS! BARGENAS! Besto- 
rantas parsiduoda geroj biznio vie
toj tarpe dviejų karų linijų. Turi 
būti parduotas tuojans. *2414 W. 47 
St. Tel. Lafayctc 1787.

2-ri MORTGECIAI. Mes speciali- 
zuojamės niortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Bhimental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

REIKIA patyrusių dresių siu
vėjų prie moteriškų dresių, 
sišaukite: t

ILIPSON BOS.
325 W. Adams St.

PARSIDUODA garadžius, per 3Mj 
metų dariau puikų biznį. Arba mai
nysiu ant bungalow. Tel. Wentworth 
1305.

a t- MOKYKLOS KRAUTUVE. Mo
kyklos reikmenų, saldainių, ice 
cream, cigarų,-, tabako, delicatessen 
ir notion, biznio į mėnesį, $2500.

x 4459 So. Union Avė.

REIKALINGGA moteris dirbti 
restauracijoj, 1947 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ

BUČERNfi IR GROSERNĖ parda
vimui. Augštos klesos bučernė ir 
grosernė parsiduoda pietinėj daly 
miesto. Business yra išdirbta, di
delė. Tik geri biznieriai prašome 
atsišaukti. Sutartį dėl pamatymo 
biznio galima sudaryti pašaukus.

Prospect 10139
Klauskite D, B. Protą pas.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

REIKALINGAS bučeris tik suba- 
tomis, 1815 W. 47 St.

REIKALINGA darbininkų, ne- 
jaunesnių kaip 25 metų. Atsi
šaukite sausio 29 dieną: 
360 N. Michigan Avė. 4,fioor.

Ant K vakare, Klauskit S. M.

Bučernė, ir grosernė parsiduoda 
su namu ar be namo pigiai, arba 
mainysiu ant priyatjnio namo. Par
davimo priežastis—liga. 4104 So. 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė. 
Biznis, išdirbta vieta. Apleidžiant 
miestą. 25(1(1 W. 69 St.

REIKALINGAS senyvas nevedęs 
žmogus, pr.ie valymo padlagų ir lo
vų klojimo. Darbas ant visada. 
Kainbarys ant vietos. 20 kambarių 
apžiūrėti. Atsišaukite tokie, kupic* • ~
esate dirbę tokį darbų.

1606 S. Halsted St

AUTOMOBILIAI
TAJERAI ANT LAIKO

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

4333 W. Madison St.
3403 Ogden Avė.

6502 Cottage Grove Avenue

Atdara vakarais iki 9, siiba- 
tomis iki 10.

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 .šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir niiegamoio kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. Washington Blvd. Kedzie 2794.

NAMAI-ŽEME
JŪSŲ PROGA 

30 minutų nuo miesto
Pardavimui 2 lotai, 35x125 pėdų 

kiekvienas, puikiame rezidencijų dis- 
trikte, augšta ir sausa vieta, netoli 
dideilo publiško paiko, bulvaro, mtr 
kyklų, bažnyčių, yra vanduo, suros, 
šalytakial ir užmokėta. Gasas, elek
tra, telefonas, dėl greitų pirkėjų po 
$950 kiekvienas, cash arba išmokėji
mais. Nereikia brokerių. Rašykit pas 
Mr. Jbseph W. Lawcewicz, 5104 Hen- 
derson St., Chicago.

PARDAVIMUI 6 ruimų cot
tage; visi gori įrengimai. Kai
na $3600, cash $8Q0. Kreipkitės 
tuoj aus.

3619 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI naujas mūriniu 4 
flatų namas. 2-4-2-5 ruimus. Parduo 
siu pigiai, arba mainysiu ant bunga- 
Jow, farmos, netoli Chicagos. Kas no
rit gerą progą pasiskubinkite.

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

MEDINIS pumas, 6-7 kambarių, 
moderniSkas, prirengtas dėl 4 šeimy
nų, 1 blokas į bažnyčią ir mokyklą, 
savininkas atiduos pigiai. Austin 3135

/

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

MOLER BARBĖK uOLLEGE 
105 S. Wclls St. Tel. Frankliti <230

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildytu.

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

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tų, ką galųna padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON, 
82 W. Washington St.

\ Room *625
vyrAi jr moterys 

Kalkite geležį kol karšta. 
Sena patarlė, taigi nea t įdė

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

159 N. State St. Boom 1114, 
Dearborn 9583

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

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


