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Vokiečių buržuazinės par
tijos nori jungtis

Pliešikai pavogė 260,000 dol. 
vertės pašto ženklų

Byla 48 tariamą šnipą Le- Pavogė $260,000 vertės 
ningrade prasidėjo pašto ženklą ■ ?

dėl konspiravimo 
ir jos

Iš Pawtucket, R. L, centralinio 
pašto išgabenta visas 
metų ženklų sandelys

1926

i
2.

prasidėjo
Estijos šnipų

vas.

Kaltinami 
prieš sovietų valdžią 
įvairias įstaigas

LENINGRADAS, 
šiandie Leningrade 
didelė tariamu
byla. Jie kaltinami dęl konspi- 
ravimo prieš sovietų valstybę, 
dėl sąmokslo sprogdinti Rusijos 
amunicijos įstaigas, arsenalus, 
tiltus, aerodromus ir kitokias 
valdžios įstaigas.

Viso kaltinamų yra keturiasA 
dešimt astuoni asmens. Tarp jų 
yra šeši buvę caro laikais kari
ninkai, vienas kunigas, ketu
rios moterys ir keletas preki- 
bininkų. Manoma, kad bent 
apie trys dešimtys kaltinamųjų 
busią pasmerkta mirties baus
mei. _ v-

Bando sulieti Vokiečiu 
buržuazijos partijas

Iš įvairių buržuazinių partijų 
nori padaryti vieną ‘ 
lę liberalų sąjungą.”

vas.
paS-
rytą

U ’’ <

Balandžio Meilės Kulto Farma Allentowne, Pa. Jos įsteigėjas, Charles GarlaiM, tapo areš' 
tuotas ryšy] su kūdikio mirtimi.

Susekė sąmokslą nuversti 
Meksikos valdžią

* *

SAN ANTON1O, Texas, vas.
2. Vielos teisingumo departą- 
mento ofisas skelbia kad tapęs 
susektas čia revoliucinis mek
sikiečių sąmokslas nuversti 
Meksikoj prezidento Galleso val
džią. Sąmokslininkai planavę 
dinamituoti pasažięrinius trau
kinius, einančius nuo sienos 
pietų link, idant tuo budu pa
rodžius, kad Meksikoj eina re
voliucija prieš Oalleso adminis
traciją.

Žudeika negras pa
smerktas mirties 

bausmei

Komunistai pralaimėjo
Minsko apskrity

Rinkimuose j vietą administra
cijas laimėjo susijungę sio
nistai su ūkininkais.

MINSKAS, vas. 2. — Piimą 
kartą dar atsitiko, kad komu
nistai nukentėjo rinkimuose. 
Ką tik įvykusiuose Minsko ap
skrity rinkimuose į vietų admi
nistracijas, prieš komunistus 
stojo jungtinės sionistų ir ūki
ninkų jėgos, ir daugely vietų 
jiems pavyko sumušti komunis
tų kandidatus, o kitose vėl vie
tose padaryti stambių laimėji
mų.

27 žmones žuvo Atlautiko 
vandenyno audrose

PAWTUCKET, R. I., 
2. Iš centrai i nės .vietos 
to stoties anksti vakar 
plėšikai pavogė 260,000 dolerių
vertės pašto ženklų, visą jų iš
teklių šiems 1926 metams.

Plėšikų buvo keturi. Sargui Į Trys laivai žlugo; audros vis te
besi! uošiant vidurnaktį uždary
ti pašto duris, staiga vidun įsi
veržė keturi maskuoti ir’ apsi
ginklavę vyrai, kurie tuojau jį 
ir dar buvusį vieną naktinį 
klerką surišo, o patys ramiai 
ėmę triūsti apie voltą ir aceti
leno ugnim deginti plienines 
volto duris.

Plėšikų butą geros; širdies
Kai surištas sargas pasiskun

dė, kad jam šalta, vienas plė-

besiaučia ir daugeliui laivų 
gręsiu pavojus.

linu sargas vėl padejavo, kad 
J jis labai išalkęs, ir kitas plėši- 
ikų tuojau nuėjęs į artimiausią 
i valgyklą atnešė abiem nelais

naciona- viam sendvičių.
Pagaliau, pradeginę volto du

ryse didelę skylę, plėšikai visą 
pašto ženklų sandėlį, susikro, 
vė į vienuolika maišų ir auto 

ke 
tris- 
k u 

ii
bei patro 

ir klerką gc

BERLINAS. vas. 2. i — Da
roma pastangų įvairias vokie
čių buržuazines politines parti-1 mobiliu nuvažiavo savais 
jas sulieti daiktan ir sudaryti liais. Jie paliko pašte 
vieną “nacionalę liberalų są-'acetileno gazo tankus, kai 
jungą”. Vakar dėl to įvyko di- riuos kitus savo padargus 
dėlė vieša demonstracija, kuJ dinamito kiaurinių 
rioj dalyvavo keli šimtai vadų, inų, įspėję sargą 
Vokiečių liaudies partijos, de- riau tų sprogstarr 
mokratų partijos ir ekonominės gų neliesti, bet palikti policija 
sąjungos atstovų. I žinais.

Kanclerius Luther, užsienių ■ • ,
reikalų ministeris Stresemann. Į 
kabineto nariai Otto Gessler ir 
Peter Rheinhold taipjau daly
vavo demonstracijoj./

1 Mažos antantes, užsieniu 
ministeriy konferencija

PHILADELPIIIA, BUCU A RĘSTAS, Rumunija.
2. — Kietosios anglies kasyklų*vas. 2. Taip vadinama mažo- 
savininkai ir angliakasių atsto- ji antanta laikys savo konfe- 
vai šiandie vėl susirinko tęsti renciją Temesvare, 
derybas dėl streiko baigimo, .vasario 10 dieną.

vas.

Rumanijoj.

AR NORI KĄ PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

. | Konferencijoj
1 sienių reikalų 
('.echoslovakijos

• Beneš, Rumunijos
I, ca, ir Jugoslavijos

dalyvaus už- 
ministeriai:

Eduardas 
— Jon Du- 

f \ Ninčič.

Kiek vokiečiai gali mo 
ket reparacijų

Austrai skelbia boikotą 
Italu prekėms

miliardas markių tai maksi
mam, kiek Vokietija pajėg
sianti mokėt metais:

BERLINAS, vas. 2. Bu
vęs kitados Vokietijos ambasa- 

savaitę siautė Atlantiko vande- dorium VVashįngtone, Dr. Dern- 
nyse, per kurias keli.laivai nu- burg, kalbėdamas vakar Ameri- 
kentėjo ir žmonių gyvybių žu- kos Prekybos 'Rūmų Berjine 
v f), vis dar nepaliauja sniar-’ nariams,' pareiškė, kad maksi- 

mum, kiek Vokietija galėsianti 
mokėti aliantams reparacijų, 
tai 1 miliard^. markių (2į50| mi- 

dviue- lionų dolerių} per metus, ii-

dėlės audios, kurios praeitą

V’/) v lo V4C4I 1 1 I It J ei nilILAA

kauti, ir daugeliui laivų toli’ 
Atlantiko vandenyse lebegresia 
pavojus. 

Kiek iki siOi zinomh

šimt seplyni jurininkai prarado Jokiu budu nedaugiau. .
I)r. Dernburgo kalba, kurioj 

jis privedžiojo aliantų ekspertų 
ir vokiečių finansininkų skait
menis, nors buvo ne oficialė, 
bet buvo aiškui kad jojo jis 

burg-American linijos garlaivis išreiškė daugumos vokiečių f i- iir_ _____________ ,1..: j• • • > « vi

savo gyvastį vilnyse, po to kai 
šešiasdešimt trys kiti jų drau
gai buvo kitų laivų išgelbėti nuo 
mirties. Irys laivai žlugo.

* * -

VIENNA, Austrija, vas. 2.—• 
šimtas ir šešiosdešimtys Aust
rijos draugijų nutarė organi
zuoti boikotą Italijos prekybi
ninkams ir prekėms. Visi tų or
ganizacijų nariai raginami ne
importuoti ir neprikti Italijos 
makaronų, alejaus, vaisių, gė
lių, šilkų ir kitokių produktų ir 
nevažiuoti į Italiją vakacijoips 
praleisti.

Boikotas skelbiama protestui 
dėl fašistų valdžios žygių piieš 
vokiečius pietų Tiroliujė, dėl 
jos pastangų smurtu “italinti” 
gyvenančius tame kraštų vokie
čius. t

dvidešimt 
išgelbėtus 

olandų preky- 
Alkaid. Garlaivis

VVestphalia gabena 
sephrtis jurininkus, 
nuo sudaužyto 
bos laivo 
Westphalia, gavęs iš Alkaid pa
galbos šauksmą sausio 31 die
ną, tuojau pasiskubino nelai
mės vieton, kuria jis pasiekę tik 
oo dešimties valandų. Bet jū
rės taip smarkavo, kad prie lai
žo Alkpid jokiu bildu nebuvo 
ja'ima prisiartinti ir jam pa
galbos paduoti. lik ant ryto
nus pagaliau pavyko visi dvi
dešimt septyni lo laivo įgulos 
'menės išgelbėti. Laivas Alkaid 
po to buvo- padegtas ir sunai
kintas.

i Bijoma dėl likimo britų gar
laivio Ryburn, kurs iš Roter
damo išplaukė į PhBtlelphią 
gruodžio 28 su 5,(MM) tonų ang
lies ir į Pliiladelphią turėjo at
vykti kaip sausio 16. Apie tą 
laivą iki šiol nieko negirdėt. 
Jis turėjo trisdešmt du įgulos 
žmones.

nansinių ekspertų pažvalgas.

Keturi užmušti traukiniui 
sudaužius autą

SALINA, Kas., vas. 2. — v
Union Pacific traukiniui sudau
žius geležinkelio kryžkelėj au
tomobilį, juo važiavusių keturi 
asmens buvo užmušti, o kitu 
du pavojingai sužeistu. Sužei
stieji vargiai bepasveiks. 

\ • L • ’»

Patėviai kaltinami dėl 
, vaiko mirties

Kentucky senatas atmetė 
vaiky darbo įstatymą

FRANKFORT, Ky., vas. 2.~ 
Kentucky valstijos senatas ,va
kar kaip vienu balsu atmetė 
proponnojamą Jungtinių Vals
tijų konstitucijos papildymą vai
kų darbui reguliuoti.

Rado akstinuotuj tvoroj 
įkliuvusi ir sušalusi 

žmogų

LEXINGTON, Ky., vas. 2.— 
Negras Ed Harris, kaltinamas 
del*užpuolimo vienos baltos mo
teriškės ir nužudymo jos vyro 
ir dviejų vaikų, šiandie buvo 
teismo pasmerktas mirties bau
smei. Pasmerktasis bus kovo 

»5 dieną pakartas Fayette kaun- 
tės kalėjimo kieme.

Byla tęsės vos 15 minučių. 
Kaltinamasis prisipažino pada
ręs piktadarybę. Iš kalėjimo 
teisman jis buvo atgabentas 
šarvuotu automobiliu, ir gatves 
bei teismo rumus sergėjo gu
bernatoriaus atsiųsta 1,000 na- 
cionalės gvardijos kareivių.

4 asmens užmušti trau
kiniui sudaužius autą
HAVRE l)E GRACE. Md„ 

vas. 1. — Penrlsylvanijos gelž- 
kely. netoli Perrymano, trauki
niui sudaužius automobilį ketu
ri asmens buvo užmušti, o du 
pavojingai sužeisti. Sužeistieji 
nugabenti į ligoninę Baltinio- 
rėj, bet vargiai bepasveiks.

Rumanijos karalienė 
Marija pabėgus .

L--- -------
LONDONAS, vas. 2.—Londo

ne ir kitose Europos sostinėse 
padare didelės sensacijos pra
nešimas kad Rumanijos kara
lienė Marija pabėgus iš Bucha- 
reslo su kunigaikščiu Raini 
Stirbey, galingu Rumanijos ka- 
raliausS'iimuose intrigantu, ku
ris savo intrygoinis privertęs ir 
sosto įpėdinį, Karoli, išsižadėti 
sosto.

Moterų pilietybės įsta
tymo sumanymas

WASHINGTONAS, vas. 2.— 
Senatorius Robertas La Follet- 
te šiandie įnešė įstatymo su
manymą, kuriuo einant Ameri
kos pilietė, ištekėjusi už sve
timšalio, nepraranda savo pilie
tybės, jeigu ji prisiekia pasili
kti ištikima Jungtinių Valstijų 
konstitucijai.

Susikivirčijęs su savo 
žmona nusišovė

PEORIA, III., vas. 2. — Su
siginčijęs su savo žmona dėl to, 
ar jiems pasilikti Peorijoj ar 
kraustytis į St. Louis, Ralph 
Brown, 27 metų, taip Įupėjo, 
kad pastvėręs revolverį nusi
šovė. • ’

Areštuotas už grumoji- 
’ mą Coolidgeui

ROCKFORD, 111., vas. 2. - 
I Pašto vyriausybei reikalaujant, 
policija areštavo čia Gothardą 
Stromborną, 47 metų, kaltina
mą dėl siuntinėjimo paštu gru- 
mojamų laiškų prezidentui 
Coolidgeui ir kitiems įžymiems 
žmonėms.

LOOGOOTEE, Ind., vas. 2.— 
Gaisras šiandie sunaikino čia 
Walker Flour Mills, padaryda-* 
mas daugiau kaip 50,000 dole
rių žalos lt.OIM bušeli kvi< 
čių ir 3,600 rųa š-i miltų sude
gė.

RA.CINE, Wis., vas. 
Sausio 26 dieną prapuolė 
mų vietos gyventojas

Naujienos pagelbės jums. Į 
Desėtkai tūkstančių Naujienų į 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų-' 
jų skelbimų puslapius kasdie-1 
ną. F 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Banko plėšikės eina tre
jus metus kalėti

Norvegą laivas paskendo; 
įgula išgelbėta

SlOt X FAI4L5, s. 1)., vas. 2 
Farmerė Katrina Rogersienė ir 
jos dvi suaugusios dukterys, ku
ries lapkričio 27 dieną padarė 

* banke 
ir apiplėšė banką keliais šim

te is- 
t rė
jos

—Vietos piliečiai Ralph* Begu, 
ir jo žmona tapo policijos .areš
tuoti, įtariami dęl jų priimti- 
nio sūnaus mirties. Sausio mė
nesio pradžioj jie priėmė sve
timą vaiką, Haroldą Barkerį, 
kaipo savo sūnų, ibet dviem sa
vaitėm praslinkus nuo priėmi
mo, vaikas mirė. Vaiko gyvas
tis buvo apdrausta 10,000 dole
rių, ir apdraudos pinigai, jeigu 
vaikas mirtų, turėjo likti jo 
patėviams.

iš na- 
Myron 

Jacobs 72 metų amžiaus. Va
kar rado jį laukuose įstrigusį 
akstinoutoj vielų tvoroj ir ne
gyvai sušalusį. Seniukas, ma
tyt, bandė pralįsti pro tvorą, 
bet įkliuvo ir nebepajėgė atsi- 
palaidoli. Kaip tik tuo metu 
buvo nepaprastai dideli šalčiai.

Latvijos prekybos su
tartis su Amerika

RLGA, Latvija, vas. 2. — 
Šiandie tapo pasirašyta provi
zorinė prekybos sutartis tarp 
Latvijos Ir Jungtinių Valstijų.

Vezuvius vėl veikia

NEAPOLIS, Italija, vas. 2.— 
Ugniakalnis Vezuvius, kurs po 
pastarojo išsiveržimo buvo kiek 
prigesęs, dabar vėl ėmė smar
kiau-veik ’ ir mesti lavą.

Parašykite j Naujienas kę |lo|d.up Hellll£r„ slalc

tais dolerių, šiandie tapo

I1ALIFAX, N. S., vas. vas. 2.
v Gautas bevieliu telegrafu 

pranešimas sako, kad Atlantiko 
vandenyne paskendęs norvegų 
prekybos laivas Johanne 
wad. Jo įgulos žmonės 
belgų garlaivio Afminco 
bėti.

Klasifikuotųjų skelbimų kai- pasmerktos kiekviena 
nos: 5c už^žodį. Mažiausia kai-.jiems metams kalėjimo, 
na 50c. Vienas colis (apie 30 nesigynė kad .bankų • apiplėšti 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-1 sios, bet teisinos kad buVę pa 
giau sykių pigiau; asmenų pa-! mišusios. 
ieškojimai po 70 ceitu už colį I —------------- -
į dieną. | NEW YORKAS, vasario 1.—

Parduokit kas jums nereika Pasipriešinęs dviem
lingas per paskelbimas Naujie- vienoj valgykloj 8-oj Avenue, lestiną 87 žydų špimynos*: 
nose. * įbuvo jų nušautas John Muilą- šeimynų iš Vilniaus miesto,
t u - u n/V- .u VĮ—u 1/Įr ney, 30 metų amžiaus. > likusios iš apskričių.

buvo 
išgel-

Žydai važiuoja Pa
lestinon

VILNIUS, 12. 1. (Elta).
plėšikam šiomis dienomis išvažiavo į Pa-

18 
o

SORflS
' --------------1-—..-...---------- .Į---------------------------

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro spėjikas šiai dienai spė
ja:

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas. .

.Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 34° F.

Šiandie saulė teka 7:02, lei
džiasi 5:06 valandą.

I

Švedija pasirašė arbi
tražo sutarti su 

Suomija
STOKHOLMAS, Švedija, 

sario 2. šiandie buvo pasira
šyta priverstinos arbitracijos 
sutartis tarp Švedijos ir Suo
mijos.

Panašias sutartis Švedija yra 
jau padarius ir pasirašius su 
dviem kitom savo kaimynėm, 
su Norvegija ir Danija.

va-

Vokiečiai švenčia Kelno 
■ okupacijos galą
KELNAS, Vokietija, vas. 1. 

-••• Britams visiškai evakuavus 
Kelno sritį, praeitą naktį čia 
įvyko milžiniškos džiaugsmo 
demonstracijos, kuriose dalyva
vo dauginti kaip 100 tūkstančių 
Kelno piliečių.

Garantija 
Greitumas 

, ' I '

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

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

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

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

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



Sveikatos Dalykai

RODYK L® No. 17

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

(kapo-

Kas daryt, kad būti 
sveiku žiemos laiku

Kasmet, kaip tik šaltas oras 
priverčia žmones uždarinėti 
langus, įvairios ligos, kaip tai 
slogos, bronchitis, tonsilitis ir 
plaučių uždegimas pradeda 
siausti. Priežastis aiški. Kuo
met langai' esti atdari, tai ty
ras oras cirkuliuoja, turėdamas 

, , . . , l ikiek reikia drėgnumo. Bet sumui, {merk korką | karštą parafiną ’ , . , . .
iki korko visos skylukės užsidengs, uždarytais langais, jei neva 
Pakartok tą kada parafinas nudilą. tinkamos ventiliacijos, vidaus 

Keletas veidrodžių tinkamai sūdė- . . , - . ’ ..
tų padidint ižžiuroj kambarį. oras pasidal’O, sunkus U’ netin-
.... ... . . . .. , . karnas kvėpavimui. Apart to,įtaikyk akinius švariai. Maža bon- ... v., . .

katė su pusiau anunonijos ir pusiau su dabartiniais šildymo budais, 
vandenio yra patogu, nes lašas ar oras pasidaro sausas ir šis sau- 
du to skystimo nušveis akinius. ,. . _

Mišinis bičių vaško ir terputiųo la- sus oras atima drėgnumą 1S 
bai gera valymui aržuolinių rakandų, nosies, gerkles ir kvėpavimo 
rh.u“iai'nu'iiibintkUrcliU gal<> trubelių. šios dalys susierzina 

< taip, kad negali atsilaikyti nuo Perpieštą linini stalo uždangalą ge- ,
riausia susiūti siulu ištrauktu iš to 111JT0S perų, kurie gali burilOIl 
paties užtiesalo.

Skalbiant nosinukes kurios 
tonavo, naudok hiskį tartai- 
mo perplovimui ir jos išeis 
kaip sniegas.

NAUJIENOS, Chicago, IR

t
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Ką Jus Darytumėt 
z Del Krupo

Del Krupo — Ką jus 
, Darytumėt? '

štai yra gydytojų* recejflas vaiU>- 
jamas milionųose namų per 3tr) me
tus, kuris prašaliną knipą be vėmi
mo j 15 minučių. Taipgi geriausiai 
žinoma pagelba nuo Kosulio, Slogų 
ir Užkinkančio Kosėjimų; Jei turite 
kūdikių savo namuose jus privalote’ 
turėti savo namuose daug sykių iš
bandytų gyduolių rekomenduotų ge
riausių kūdikių specialistų. Prašyki
te savy ajptiekbridus dabar Dr. 
Drake’s Glcssco, 50c butelis.

pagel- 
skysti- 
baltos

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

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

Akiniai taip 
pigus kaip $5. Galvos skaudė- į 
jimas, nervingumas, nemigė 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akiu įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tęnsįlai išimami.
1 Tanklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
C’hicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro 

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Kur Tik Receptas Reikalauja 
Pieno Vartok ' 

Borden’s Evaporated Pieną
Mokslas mums sako, kad geriausias pasaulyje mais
tas, tai yra grynas pienas, žymiausi g ryti o maiate 
ekspertai pasakys jums, jog Bęrden’s Evaporated 
pienas yra žinomas kaipo geriausia# pienas iš visų 
kitų pienų pasaulyje. Ir dėlko? Dėlto, kad tai yra 
Borden’s.

Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienai, 
Jss turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti j) kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 

• Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

Apart gyveninio troškiuose 
kambariuose, kuomet šalta, 
mes labiau linkę eiti į neventi
liuojamas sales, teatrus ir gat- 
vekarius. Taip pagauname li
gas nuo kitų žmonių, ypač 
kuomet jie kosti ar čiaudi tie- 

<siog i mus.
Kad išvengus šių žiemos li

gų, reikia stengtis laikytis va
saros papročių. Pirmiausiai 
kambariai t«ri būti reguliariai 
ir sistematingai ventiliuojami. 
Vienas langas atdaras pora co
lių iš 4ų>ačios, kati įleidus tyrą 
orą ir kitas atdaras pora co
lių iš viršaus, kad išleidus ne
gerą orą prisidės daug prie pa
laikymo oro kambariuose tyru. 
Jei kambariai taip sutvarkyti, 
kad taip padarius, susidaro oro 
traukimas, reikia atidaryti ke
letą langų porai minučių du 
syk j dieną. Taip pat reikia 
stengtis miegoti su atdarais 
langais, ir gerai išvėdinti kam
barį rytmety

Grožės Patarimai
Daugelis žmonių valgo ar perdaug 

ar permažai, Arba valgo tą kas jieYns 
ne ant gero. Abelnai, vyrai valgo to
kių valgių perdaug kurie nėra geri. 
Moters valgo permažai. Sykį pradė
jus prisilaikyt nuo valgymo reikia ir 
laikytis iki gana. Krakmolinių ir 
saldžių valgių reikia vengti. Nerei
kia naudot kavoj ar arbatoj cukraus. 
Duoną reikia apdžiovint ant ugnies 
ir naudot visai mažai sviesto. Val
gyk dikčiai vaisių ir šviežių daržo
vių. Gerk daugiausia kiek gali van
dens, Svarbiausia ko reikia vengti 
tai užkietėjimo ir nevirškinimo. Ban
dyk būti veikli kiek galima, užtek
tinai miegok ir kelk anksti ryte. 
Trumpi ėjimai j ir iš darbo prisidės 
prie padarymo gyvesne.

Ypatiška Sveikata
Maisto mokslininkai skelbia pieną 

esant didžiu “apsaugos” maistu. Pie
nas savaimi yra pilnas maistas — 
kuris viską suteikia. Suaugusiem 
re kia jo taip kaip ir mažiem, nes 
maistai kurie neduoda normalios vy
stymosi jiegos jaunam nepalaikys 
stiprumo ir kūno lygsvaros didelia
me. Augantis jaunimas neturi ap
lenkti pieno, kuris ne tik suteikia 
kurą reikalingai energijai, bet taip
gi duoda daugybę mineralių druskų 
reikalingu kunui ir daugiau vitami
nų ne^u kiti maistai. Pienas turi vi
su??' reikalingus maisto elementus, ir 
teikia juos formoj taip lengvai su
virškinamoje kad paliuosuoja kūnu

Virimo Receptai
Apie ketvirtdalis pinigų praleidžia

mų maistui jūsų namuose turėtų eiti 
ant javinių valgių, nes jie yra mais
tingi ir sveiki. Senoje tėvynei jus 
valgė t juodą duoną, ryžius, makaro
nus ir čielus grudus namie sudarytus 
ir naudojamus su pienu ar smetona. 
Tie papročiai yra pergeri numesti 
atvykus į šią šalį. Vienok, namie 
gaminti grudai kokius jus naudojot 
tenai čia pavaduojama produktais iš
dirbamais didelių grudų išdirbysčių. 
Kukuruaų flakai yra vienas populia- 
riškiausias javų maistas naudojamas 
Amerikos namuose šiandien. Kuku
rūzų flakai (Com Flakes) yra gerai 
vaikams ir suaugusiems. Juos gali
ma naudoti receptuose kepimui ir vi
rimui. Sekantis receptas kukurūzu 
flakų makarunams yra skanus.

CORN FLAKES MACAROONAI
2 kiaušinių baltymai 
1 puodukas cukraus 

šaukštuko vanillos
1 puodukas kokonutų
2 puodukai com flakes

puoduko riešutų vidurių 
tų).

Suplak kiaušinių baltymus iki su- 
tirštės, dadėk po biskį cukrų, paskui 
dadėk vanilių, kokonulus, komų fla- 
kus ir riešutus. Dek skarvadon po 
šaukštą kurį pasviestuok, ir kepk 
neperlcarštaine pečiuje iki makarunai 
lieka gražiai rudi.

. Virtuvėn Reikaluose
Kuomet perkat grupe fruitus 

orandžius geriausia išbandyt 
pas va ra ta n t rankose. Sunkus plona- 
skuriai yra geriausi.

Arbata duodant reikia padėti ant 
stalo indą su cinamono cukrum kad 
jį galima butus naudoti su pyragai
čiais arba kitu kuo kaip kas mėgsta.

Daraąt bile razinkų pyragą, rą- 
zinkų sėklas reikia išimti, rupiai jas 
sukapoti ir sumiltavus dėti į pyrago 
tešlą.

Perpjovimui lengvai citrino, padėk 
jį trumpam laikui į pečių. Jis su
minkštės ir pjausis lengvai kaip 
Švieži vaisiai.

Meilinės arba stiklinės šakutės ge
riau yra naudoti duodant į stalą ruk- 
ščius agurkus arba lemoną, nes ac
tas ant jų neveikia.

Naminiai Pasigelbėjimai
Thermos bonkos korkas gal atsi- : ---- . . .

duoti arba turėt kavos skonį kuda jįJ mašineriją nuo bereikalingo intem- 
pirmu sv’kiu naudoji. To prašalini-1 pimo.

Tikrenybėj Borden’s Evaporated pienas nėra toks 
pat kaip šviežias pienas, tačiaus nieko' negalima pri
lyginti prie švieėio pieno. Bet Borden’s stovi ar
čiausias teikime maisto vertybės pilno, tyro šviežio 
pieno negu koks kitas produktas. Jis yra švariau
sias ir tyriausias iš šviežio ūkio pieno, su ištrauktu 
vandeniu ir palikta Smetona jame.

arba 
juos

Borden’s Evaporated Pienas pagelbės jums pasida
ryti skaniausius naminius valgius, kaip tai zupes — 
bosus — pudingus r— pyragus — piragaičius — prie, 
skonius — saldainius, etc. Jis užsilaiko bile klimate 
ir todėl galima jo turėti daugiau namuosė. Daryk 
savo sekantj receptų su Borden’s.

Mes Rekomenduojame
Valgykit Kellogg’s All-Bran regu

liariai. Garantuojama, kad praša
lins vidurių užkifitėjimą arba jūsų 
groserninkas grąžins jums pini- 

' gus.

Sekančius Produktus: ..
Borden’s Evaporated Pienas yra 

geriausias pavaduotojas dėl paprasto 
pieno arba Smetonos. Tiktai atmieški- 
te Borden’s Evaporated Pienų su ly
gia dalimi vandenio ir vartokit taip 
kaip iš bonkos pieną.

I )i ėgnumas 
jei nenoi ime

Borden’s daromos 
dvipjų dydžių — 
uuffltn. (16 uncijų) 
ir mažus (6 un
cijų)

unsweetened

vaporatep

EVAPORATED 
MIL K

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
5978- Zigmui Apulskiui
5979— Juliui Apulskiui
5522 Franciškui Jankevičiui
5523 Vincentai Petrauskaitei 

11866 Karolei Pefrauskknei 
22372 Katrynai Baltrimienei 
22373—-Onai Kaukienei

5998— Ignacui Antanavičiui
5999— Onai Kasiliauskienei 
5519 Kaziui Matusevičiui 
5521 Onai Markevičiūtei

11871—Marijonai Mekšraitienei 
11878—Andriui Davėniui 
21591- Anelei Gricienei.
22371 - Jokūbui Kulesiui 
21241 Pranciškai Ančerienei 
21243—Uršulei Pelionienei 
24211—Onai Mažonienei

■5510----Jonui Jokimaičiui
5511—Povilui Vaidylai
5083—Monikai Jocienei 
5987—Magdalenai Ziglienei 
5513—Marijonai Džiuvienei 

11881—Aleks. Biškauskui 
11882—Pranciškai Biškauskienei 
22370—Julijonai Milerienei

5504—Baliui Vaidziunui 
11880— Pilypui Savickui 
11869—Veronikai Drąsu tai Lci 
11870—Onai Janulaitienei 
11874 Agotai Masiulienei 
24250- Marijonai Mockienei
5997 Antanui Kiųjinąi

21249 Juzefai Jasikienei 
21218 Aleks. Laurinavičienei

5.980 Juozui Apulskiui
5982 Rozalijai Petrauskienei 
5988 Paulinai Bisiienei 
5508 Viktorui Kevelaičiui 
5973—Onai Paulauskaitei 
5976 Barborai Šatkauskienei 
5989—Petrui Aiduliui 
5992 Onai Gavenienei
5502 Onai Rusteikienei
5503 Antanui Kučinskui 
5506 Barborai aBaranaitienei 
551^-- Juozui Lileikiui
5529 Malaušui Balčiūnui 

21590—Onai Bartkuitei 
21593 Teklei Slonksnicnei 
24245 Matildai Miluitei 
2424*7 Uudvikai M Lisauskienei 
5994—Magdei Labunskiynei 
5507—Stanislovui Jankauskui 
5509—Jievai Prelgauskienei 
5517—Jonui Čepuliai 
5520—Stasiui Bumblackui 
5527—Onai Sakalauskienei 

21594—Jurgiui Vaičenui 
24246V—Agnieškai' Každailienei 
11879 -Pranciškai Nekrošienei
5587—Karolinai Bernotas

Dabartinių namų didžiausia 
kaitė yra ta, kad nėra parupi- 
nimo palaikyti oro drėgnumą, 
kuomet namai šildomi. KuoT 
met būdavo vartojarųk angliniai 
pečiai virtuvėse, bddaVo gali
ma laikyti verdantį puodą van
dens ant pečiaus 
ore reikalingas,
turėti išdžiuvusių įerzintų ger
klių. Reikia atminti, kad drė
gnas oras turėdamas 68° yra 
daug šiltesnis, negu sausas oras* 
turėdamas 72°, taigi . palaikant 
orą drėgnu, netik palaikome 
sveikatą, bet sumažiname ir 
anglių bilus. Galima pirkti 
įvairių dalykų, kuriuos deda 

Lihl pečiaus tam tikslui, bet ge
riausia būdas tai bile puodas 
pripildytas vandeniu ir^ uždėtas 

|ant šiltų pečių kambaruose.
Svarbu kandie pavaikščioti 

įšaltame ore. Trinant krutinę ir 
gerklę šaltu vandeniu kas ryt
metį ir vakarą pagelbės dau
gumai priprasti prie staigių 
oro atmainų. Geriausia (iripra
tinti save prie šaltų maudynių, 
po kurių reikia gerai nusitrinti 
ir išsimankštyti.

Apart buvinjo geroje fizinėje 
padėty ir palaikymo tinkamų 
gyvenimo papročių, mes taipjau 
turime vengti žmonių, kurie tu
ri kosulius, slogas, ir kitas 
panašias ligas. Paprastos 
gos yra užkrečiama liga ir 
uai pradžia tokių ligų, 
plaučių uždegimas. Daug 
gų pagauname, kuomet
laikome netikusio papročio lie
žuviu šlapint pirštus.

Trumpai kalbant, busi svei
ku žiemos laiku, jei kvėpuosi 
tyrą, drėgną orą dienos laiku 
ir miegant, tinkamai mankštin- 
sies ir vengsi žmonių, kurie 
kosi arba čiaudi.

DYKAI
100,000 moterų nuolaton pri- 
vlunčia mumn naujus receptus 
Hti Borden’s EvaporatcM Pienu. 
Je'gu jus norit žinoti knip 
pasidaryt juos {vairus recep
tus SU 
P°n» 
ccptų 
siųskit

Dorden'a, iiplidykit ku- 
pašytnAdamo* kukių ra« 
jumn reikia, ir pri- 
mums.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Duona 
Saldainiai 
Zuvia
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BORDEN COMPANYTHE
BQRD£N BUILDING, NEW YORK

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą? 1 
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smelana
18,01.South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0528

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekęs, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

A
'• V

KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
dalytas dėl medikai jo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas .visus aptiekorius.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

tam 
slo- 

daž- 
kaip 
slo-

prisi-

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

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

5573 Jonui Pareikai
5532--Jonui Vileikiui
5512 Liudv. Steponavičienei

Te t Lafayctte 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL*

M. Yuska,
3228 W. 3«tb Cbicagtą III.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit vi 

kiekvienų atneštų ar atsiųsk 
paštu naujų skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų .......  75 kuponus
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Agrikultūros Padėtis I
Agrikultūros padėties gerėji

mas, prasidedant' su 1924 me
tais, tęsėsi per visus 
metus. Nors ūkininkai dar nė
ra pasiekę ekonominės lygybės 
su kitomis gamintojų grupėmis, 
bet jų policija, abelnai, dabar 
yra geriausia nuo 1920 metų.

i Didelis važiavimas ūkių gy
ventojų j miestus apsistojo. 
Taipjau buvo žymus progresas 
atsilyginimo ūkininkų skolų. 
Įrankiai ir reikmenys ūkių var
tojimui pradėta vėl pirkti viso
je šaly, kas 'priduoda daug reik
šmės abelnai biznio gerovei. , 

Ūkininkai gauna geresnes 
kainas už savo produktus, negu 
bile kada i>er praėjusius penkis 
metus. Abelnai skaitant ku 
nas už spalio mėnesį, kainos 
siekė 148 nuošimčius sulyginus 
su 138 nuošimčiais už spalio 
mėnesį 1924 metais. Tikra reik
šmė šio kainų gerėjimo aiškiau 
suprantama palyginus ūkių 
produktų kainas su neagrikul- 
turinių produktų kainomis. U,- 
kių produktų kainų pirkimo jė
ga pakilo nuo 66 iki 87 spa
lio mėnesy, kuomet prieš karą 
siekdavo 100.

Nevisur lygiai užderėjo. Ne- 
kuriose vietose padėtis labai 
bloga. Kitur užderėjimas go-( 
ras ir kainos didesnes negu 
kad yra buvę po 1920 metų, 
siaurinėje South 1 lakotos daly 
ir siekiant iki llocky Mountains 
lietaus nebuvimas labai suma
žino javus. Tas pats atsitiko 
toj daly siekiant nuo Ohio val
stijos i Atlantiko pietryčius. 
Nekuriose šių dalių vietose sau
suma padarė tiek pragaišties, 
kad ūkininkai turi pakęsti visus 
sunkumui, kurie pripuola, kuo
met beveik visi javai neužauga.

* Išskyrus tas 15 valstijų, ku
inas sausuma lietė, javų užde- 
rėjimas 1925 metais buvo ge
ras, bet nebuvo užtektinai di
delis, kad sulyginus jų suma
žinimą sausumo siektoms da
lims. . ,

žieminių javų augintojams 
šie pastarieji metai plidavC 
daug nusiminimo. Buvo labai 
daug prisėta, bet netikusios oro 
aplinkybės sunaikino apie 10,- 
000,000 akiu, arba 22.5 nuo
šimčių viso sėjimo. Paskutinis 
užderėjimas davė tik 12.7 buše
liu akrui, ir tai yra mažiausis 
skaičius nuo 1901 metų.

Pavasario javai 
žadėjo, bet ir tie 

akrui.

i l'ai buvo mažiausis uždeiėji- 
’nias nuo .1917 metų. Sulyginus 
su gyventojais, tai buvo ma
žiausia nuo 1Š90 metų.

Kornų užaugo 3,013,000,000 
paeitus bušelių ir buvo viena ketvirtą

ją dilini daugiau, negu pereitais 
metais, ir buvo geresnės nišies 
negu tie, kurie užaugo perei
tais ketveriąis metais.

Avižų užaugo 1,470,000,000 
bušelių, ir miežių — 227,000,- 
000 bušeliai, ir tai buvo 11 nuo
šimčių ir 2Eą nuošimčiai vir
šaus pereitų penkių metų užde- 
vėjinio.

šieno 1925 metais užaugo 
98,000,000 tonų ir tai mažiausis 
skaičius nuo 1918 metų.

Vatos užderėjimas siekia 
386,000 pundų ir lyginasi 
užderėjimais 1911 ir 1914.

kaipo vienas iš trijų 
Nuo 1911 metų 

vieno tokio užderėji-

SU 
me-

ne-

užaugo- 22.300,01)0

pereitus penkis

užaugo ir ry- 
Lara daug ma
mutus. Rugiai,

tais, 
džiausiu, 
buvo nei 
tno.

Sėmenų
bušeliai ir tai yra mažiau, nefcu 
pereitai* metais, iš priežasties 
mažesnio sėjimo, bet užderėji- 
mas buvo 50 nuošimčiais (lan
giaus, negu nėr 
metu?*.

Grikiai gerai 
žiu užderėjimas 
žesnis už kilus
burokai’ ir dobilai gerai užaugo.

Bulvių buvo 246,500,000 bu
šeliai ir tai mažiausis skaičius 
nuo 1919 metu, ir sulyginus su 
•yventojais, mažesnis negu tų 
metų užderėjimas. Tas truku
mas pakėlė bulvių kainas. Ma
žiau užaugo dėlto, kad mažiau 
sėta, nes per pastaruosius me

iškaito daup 
tedavė tik

žiemos 
šaly užaugo 

000,000 bušelių arba 175,000,- 
000 mažiau negu pereitą metą.

javus, šioj
ir pavasario

697,-

Apžiurėkit barnės du
ris kol arklys nėra 

, pavogtas

Yra ,labai senas posakis, 
kad daugelis žmonių užtaki- 
na barnės duris kuomet jau

Moderniškas bodas pasa
kymo yra: 9Daugelis žmo
nių turi nukentėti nuostolių 
kol jie išmoksta laikyti sa
vo pinigus stiprioje banko- 
je’.,

Ar Jus laikote didelę su
mą pinigų pakarotų savo 
namuose? Jei jūsų namas 
užsidegtų arba apvogtų jums 
pasidarytų nuostolių tuojau 
ant vietos j minutę.

Geriausias būdas yra ati
daryti taupymo sąskaitą šia
me Banke! kur tūkstančiai 
lietuvių laiko savo pinigus 
saugiai jau netoli 14 metų.

M r. čaikauskas, musų Lie- 
luviu Departmente, maloniai 
jums patarnaus.

t

Central Manufacfuring 
Oistrict Bank

tus dideli ūzderėjinuti davė' 
mažas kainas, i n buvo daug 
pragaišties nuo sušalimo, kuris 
atsitiko; kol nebuvo iškasta;

Saldžiųjų bulvių užderėjimas 
siekia tik 81,100,000 bušelių. 
Buvo dapįf pasėta, bęt dęi sau
sumos tegauta tik 80 bušelių 
nuo akro. Išskiriant' pereitus 
metus, tai buvo mažiausis už
derėjimas per 15 metų.

Kalnų valstijose f ganyklos 
labai gerai stovi, ir gerų gyvu-; 
lių reikalavinjas žada labai ge
rą ateitį. Avilį ir vilnų kainos 
yra aukštos.

Vaisiui ii daržovių produkci
ja vidutinė. Kainos didesnes, 
negu pereitais metais/ nors ne
kuriu produktų buvo pervii’šis.

Obuolių išvežta į kitas šalis 
du syk daugiau, negu kitais 
metais. Vaisių ir daržovių au
gintojams. pastarieji metai fi
nansiniai buvo geresni, negu •• A 1 * 1 JLe

k t ^td t Lietuviai Advokatai

f
1TA L! JONI AKOS A U MONIK OS

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rūšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies, Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykųi grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dvktii.

it U ATT a SEH EN ELEI & CO.
z 817 Blue įsiimti Ave„ C-360 

Chicago, III.

ANT JUSĮJ LUTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalovv už 
$4950

$500 j mokėti kitus po $50 j mėnesį
2, fintų namas apšildomas garu

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

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. 1‘alisade 2977

VVENNERSTEN’S

Jiųskit Nahiienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana. T

Bohemian Type
MALT and HOPS Combined

1$ SENU automobiliu !
PADAROME NAUJUS i
Viską sutaisomo kas tik prie nu- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių*5dirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

i #

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Bouievard 13i*

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

Nedėliemis nuo. 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John BaK^.iunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn* 8946 

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600
i. --

9

3
*

St., kampas 31

Halsted St.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

5Pasek mir^a* P^* < 
(tarnauja mote- 

jJUrims prie gimdy
mo, patarimai 

Klykai moterims 
ir merginoms.

K R EI VOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. ŠERNE R
Lietuvis akinis specialistas 

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto 
Akiniai $5 ir augščiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labu* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1* iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik» 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėtomis nuo 10 valan

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

Tel. Armitage 2822

V

N

z

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Miėhigan 0342

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335* S'o. Halsted St. 

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

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 6377'

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

UR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukcc Avė

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

^DR. HERZMAN^i
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 1* 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
DreseI 0950 

Bouievard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais!

LIETUVIAI UAKTARAI

Laikas sustabdymo slogų yra pačioje pra
džioje. Slogos visuomet duoda jums ženk
lą, jūsų kiaida jei greit neveikiate. Del grei
to prašalinimo kosulio^ vartokite

SEVERA’S COUGH BALSAM ■.
Didelis kosėjimas yra žinoma* kad prašali
nama į vieną naktį su šiomis maloniomis 
het veikiančiomis gyduolėmis. Jos dasiekia 
tiesiai į pačią priežastį, prašalina plėgmą ir 
gydp sužeistas vietas. Kaina 25c ir 50c.

Severa’s Grių Tabletai 
Greit Prašalina Slogas

Jus galite greit prašalinti 
slogas. Galite sustabdyti 
karštį, pravalninti viduriu^ 
ir sustiprinti visą sistemą 
iš sykio su Severa’s Cold 
ir Grip Tabletais. Baliu
kas 30c. * -J

BANDYKITE GAUTI AP TIEKOSE 
\\

Severa’s Antiseptol 
Palengvina Skaudamų 

Gerklę
Gydykit skaudamų gerklę 
su Severa’s Antiseptol. Jis 
džiovina. Suteikia greitą 
pagelbą ir apsaugoja nuo t 
užsikrėtimo. Kaina 35c ir 
50c.

JOHN MINSKAS
LAWYER

,4 '

Lietuvis Advokatas.
2221 W. 22 St.

' arti Lėti vi tt St.-
^Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Scredoj ir Pėtnyčioj" nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo‘10;tyto iki 1 v. p. p.

--- *----- —

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

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

Severą Co.
PIRMIAUSIAI 

Cedar Rapids, la.

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

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

Vakarais į
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio lr< 
Pėtnyčios.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. PuIIman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Naipų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Bouievard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Ya*un<^os:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Ofiso *L'clephonii» — Bouievard 7065 
Rezidencijos Tel. Lafayąlte 5798 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS !» CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 12 ryto, 7 *7 9 vakare. 
Nedėlioj 10 -r 12 ryto. Pirmadieniais 

fr Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisis — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
---------------—------------------------- i.

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis noe

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Bouievard 9G93
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A A. Roth

Puikų* plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruff/es
yra pleiskanų mirtinuoju prleiu.

Pnžiurčkit gerai savo plaukus ir ga’ 
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
i ūsų galvos odą nesvariomis Deltomis 
upynomu. kas bus priežastimi jūsų 

plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Kufflca už 65c pas 

savo vaistininką šiandien, arba 74* 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

P. AD. RICHTER A CO.
Bcrry & South >th Sts.

Bioolciyn, N. Y.

Tel. Dearborn 91)57

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurpriestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wahhington St.

Cor. Washinąton & Clark

Namu Tel.: Hyde Park 8895

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

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

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

/Kampas North Avė. ir Robey St. 
'Valandos: 1 iki 8 po pietų, G iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

8421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo fO iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviųlėtini šviesa ir diathermia 

b" T

Bouievard 3686
Res. 6504 So. Ar^esian

Tel. Hemlock 2874
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9-42 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien

mxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxx

Rusas Gydytojas ir Chirurna 
Specialistas Moteriškų, Vyniką, 

Vaįgų ir visų chroriikų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicage 

arti 31 st Street
Valahdos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir iventadieniais 10—12 diee.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A JL BLUMENTHAL

Optoinetrist
Tel. Bouievard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-toa 
ant 2 lubą

DK. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912
' Naktinis Tel. Fairfax 6858

1112 West 35th Street
STIPRUS VALSTIJINIS 

BANKAS
Atdara Šj vakarą Yiuo

6 iki 8 vakaro

V&uTKtS
MurinaCo., Dpi. H.S.,9B.OhioSt.,Chicago

švarios, šviesios, Svei 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Carę” arba “Eye 
Heauty”. Dykai pareikalavus.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
9 i ' » «

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
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. Pricįuodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metua—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tukstančiaią dovanų dykai ant pareikalavimo* 

............................   Atkirpk čia
Data: Vasaris 3, 1926

M

Dr, Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

*
M 
M

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f
xxxxxšm5axxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

■ .................. . " —
Office Bouievard 7042

Dr. C. ‘Z. Vezelis 
LIETUVYS DENTISTAS 

1 4712 So. Ashland Aven
noar 47th Street 

CHICAGO

Res. 6G00 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 Ko. Halsted SU 
Chicaro, III.

... .......................... 111
Phone Canal 1718-0241 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* Kampas Oakley ir 24 St, 
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

M

DR. F. A. DŪLA K 
Specialistas Gydyme

Akių, Ausy, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukre Avenue 

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

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Ix>gan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

DR. J. C. HILL 
1801 Bluc Island Avenue 

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

Butkus Undertaking

P. B. Hadley, L’censed 
710 VVest 18th Št., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161

»■■■" 1 n u ■ i niwi ——
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Apžvalga

NUSILENKIMAS KAPITALISTINĖMS VALDŽIOMS

Chicagos LietuvojBET POLITINĖS LAISVĖS KAIP NĖR, TAIP NĖR

Bušo Ą. Vanagaitis

Šiais laikais

atsa

;alią Savo rankose, iki

1.75
1.26

*8.00
$7.00
18.00

Sandara’" 
1 4iwrenc( 
“Keleivio

Liaudies 
prognu

VIETOJE ATSAKYMO
IŠSISUKINĖJIMAS.

Sutacription Ra t esi 
per y'eur in Canmia. 
por year oų.tsi<ie o f Chicago, 
per year in Chicago. 
per copy.

patalpino kore
is Lavvrence,

kad tą patį išmislą, 
r “Naujienos” 
sandariečiu dėl

nų! LavvVen- 
rie pastebėjo,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonai) Rooscvalt 8540.

pasigen-
'fečiaus niekas

redakcija prasi
Pastaroji, pav

pitalizmo malonei įgyti! Bet ką padarysi! Ne jį pirmą ir 
ne jį paskutinį ištinka šitoks likimas.

Iš Europos atėjusieji laikraščiai rašo, kad ir kiti Zi
novjevo vienminčiai tapo “paskersti” ant to patiem auku
ro. Buvęs finansų komisaras Sokolnikovas, pav. tapo pa
šalintas iš tos vietos dėl to, kad bolševjkai pastaruoju 
laiku nutarė pakeisti savo politiką užsienio skolų klausi
me. Komisaras Sokolnikovas buvo griežtas skolų mokė
jimo priešas, todėl bolševikai, norėdami, parodyt užsienio 
kapitalistams, kad sovietų valdžia jau dabar, tikrai su
tinka mokėti skolas, turėjo mesti jį lauk. ’ z

Opozicijos pasirodymas paskutiniame Rusijos bolše* 
vikų partijos suvažiavime buvo gera proga viešpataujan
čiai partijos frakcijai “apsivalyti” nuo tų elementų, ku
rie buvo labiausia įsipykę kapitalistinėms valdžioms, ir 
dar aiškiaus pasukti sovietų vairą į dešipę^pusę.

grtno 
pa va r 

“Sclmitzelliei'zscli 
pavardės negali i 

dienai ištari), t 
H'n.stMcu'lprutpiui' 

kalbėti. H 
(iolliška

juodu kalnie- 
kasdienine “drese”, ne- 

t. ir t?... 
maždaug 

, kada i

TUO PAČIU TIKSLU “PASKERSTAS” IR 
SOKOLNIKOVAS

deklamuoti, 
narcizai 

kaip vaikas 
Taip graži 

juo- 
koncertas buvo' 

taip rimtai 
dokus “pro- 

ri įritamo. 
, tai aš

MASKVA DAVĖ SAKTJ “PREZIDENTUI 
Z1NOVJEVUI

nes apart rimty da- 
Poetai 

eilių, o aš

l'hr į ithuantan Daily Nevi
Io.d)«b<id DuHp Exoe;>t Sb»J

Mrs. Ida Klėver, 43 m., ras
ta negyva savo name virtuvėj, 
3727 S. Winchester Avė. Ji bu^ 
vp papiauta su britva, kuri gu
lėjo netoliese. Rado ją \ dvi 
dukterys, kada jos sugryžo na
mo iš mokyklos pietų laike.

Išpradžių buvo manyta, kad 
ji pati nusižudė, bėt dabar ma
noma, kad kas kitas ją nužudė, 
nes namas išverstas 
dama pinigų 
kaimynų nematė kad kas butų 
įėjęs į namą.

Koncertai.—Koncertas 
koncertas

Kdfoir P. a.tfl’GAJTJS
1739 Sustb !l»Jwterl

- (’bieafcv IV. 
Telethor* R oom*v ei t M5OU

Matote, dalykas ikbai papras- 
tas. Koncertai jau supoptileri- 
zejo. Jie, taip sakant silžmo- 
nėjo. Publika susigiminiavo su j 
scena ir jos artistais. Man pra- vakarėse

No. 2244 Nąktini i marškiniukai 
mažam broliukui arbi^ paneliai. Pa
togus ir šiltas rūbas žjemai atėjus.

Sukirptos mieros 2, 4, 6, X, 10 ir 
12 metų. 8 metų kavalieriui reikia 
2$ yardų 36 ęolių 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. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattom Dept;
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir'prašau at

siųsti nr.®n pavyzdi No*.___
Mieros ...... ........... .......... per krutinę

Rašydami Rusijos pripažinimo klausimu, mes vakar 
išreiškėme tą nuomonę, kad Komunistų Internacionalas, 
kuris savo kvaila propaganda daugiausia trukdo sovietų 
diplomatijos darbą, yra visai ne savarankiška darbinin
kų organizacija, bet tiktai Rusijos bolševikų partijos 
agentūra. Pilną šitos musų nuomonės patvirtinimą dabar 
suteikė patys bolševikai, pašalindami iš Kominterno pre
zidento vietos Zinovjevą.

Griša Boltun buvo išrinktas į tą vietą Komunistų In
ternacionalo kongrese, taigi tik kongresas ir turėtų tei
sę mesti jį lauk. Bet Rusijos bolševikų vadai nelaukė, kol 
“pasaulio proletariato delegatai” susirinks ir padarys nu
tarimą. Susipykę su Zinovjevu, jie, tuojaus parašė laiš
kus visoms Kominterno sekcijoms, pranešdami, kad Gri
ša nebegalįs daugiaus būti “prezidentu”, ir to užteko. Zi- 
novjevas išlėkė iš savo “aukštos” vietos.

“ ‘Keleivis 
spondenciją 
Mass., kur tūlas žmogelis ra
šo, kad Sandara pasiskolinus 
iš Politinio Iždo $100. ‘Nau
jienos’ džiaugsmingai » (?k 
persikopijavo korespandenci- 
ją ir nuo savęs nurodo, girdi 
Sandariečiai saviems reika
lams naudoja Politinio Iždo 
'pinigus.”

• X |

hrai yra netiesa. “K.” kores
pondencijoje. kurią “persikopi
javo” “Naujienos*’, jokios kal
bos apie Sandaros pasiskolinimą 
$100 iš politinio iždo nebuvo. 
Toje korespondencijoje ėjo kal
ba tiktai apie $80 aukų, surink
tų Lavvrence’o prakalbose. “K.” 
korespondentas klausė, kodėl 
dar iki šiol negirdėt apie tų au
kų pasiuntimą Lietuvon, kuo
met socialistai, kuriems irgi te
ko $80 iš tų prakalbų, savo dalj 
jau senai pasiuntė Lietuvon ir 
gavo iš Kauno pakvitavimą.

Keista 
buk “Keleivis” 
kabinėjasi prie 
$100 pasiskolinilno iš pelitinio 
iždo, įdėjo j savo atsakymą ir 
Lawrence’o sandariečiu kuopa. 
Kodėl ji taip stengiasi nukreip
ti klausimą kiton pusėn . Kodėl 
ji rašo apie tą paskolą, kurios 
niekas nėra minėjęs, o nepasa
ko, /kas atsitiko su Lavvrence’o 
surinktomis aukomis?

Iš Lawrence’o sandariečiu ir 
jų organo redakcijos tylėjimo 

apie šitą dalyką galima padary
ti tiktai tą išvadą, kad. minėto
sios aukos dar nėra pasiųstos 
Lietuvon.

Dabar einame prie kito klau
simo. Sandariečiu kuopa ir jų 
organas su pasikarščiavimu lie
pia socialistų laikraščiams “ne
turėti skaudančios galvos dėl 
sandariečiu reikalų”. Tai butų 
labai geras patarimas, jeigu ši
tokios taisyklės laikytųsi patys 
sandariečiai sulig socialistų. Bet 
jie elgiasi visai priešingai. jSan- 
darieČių spauda (nuolatos ir nuo
latos kiša savo nosį į socialistų 
reikalus; nuolatos ir nuolatos ji 
“rokuoja” L. S. S. narius, pra
našauja socialistams “laidotu* 
ves” ir net skelbid begėdiškus 
melus apie socialistų laikrašč.ių 
finansinį stovį. Socialistai nė 
šimtine dalim neatsilygina sam 
dariečiams už tokį jų nosies ki
šimą į svetimus reikalus. So
cialistai beveik visuomet kriti
kuoja tiktai sandariečiu politi
ką, nusistatymą ' visuomenės 
klausimais arba kitus plačiai pu
blikai svarbius dalykus.
* Ir šiame atsitikime socialistų 
laikraščiai palietė aukų pasiun
timo klausimą ne dėl to, kad 
jiems rūpėjo vidujinė Sandaros 
politinio iždo tvarka, bet dėl to, 
kad tuo klausimu yra suintere
suota publika. Pirma, negu au
kos Lavvrence’e bnyo surinktos, 
visuomenei buvo duota tam tik
ras prižadas. “Ę.” korespon
dentas sako, kad prieš prakal
bas buvo sitfntinėjama laiškai 
visoms vietos draugijoms su 
prašymais aukų:

“Man irgi vienas toks laiš
kas teko skaityti. Kiek atsi
menu, tenai buvo parašyki 
taip: ‘Draugijų aukos bus 
skelbiamos laikraščiuose ir

Bet kuomet bolševikai daro, via daugiaus nusileidi
mų savajai buržuazijai ir užsienio kapitalistams, tai jie 
nerodo jokio palinkimo paleisti iš' savo rankų politinės 
diktatūros vadeles. Apie piliečių laisvės atsteigimą Ru
sijoje nieko negirdėt. Šimtas tūkstančių politinių kali
nių tebesikankina Rusijos kalėjimuose, koncentracijos 
stovyklose ir katorgoje. “Nepmanai” (naujieji Rusijos 
buržujai) ir spekuliantai, kurie per praeitus metus buvo 
suimti ir ištremti iš Rusijos didemiesčių, yra paliuosuo- 
jami, bet socialdemokratai ir socįafrevoliucionieriai dar 
ir dabar būriais yra gabenami j Baltųjų jūrių salas ir Si
biro tyrlaukius. • . -

Savo diktatūros bolševikai gerumu neatsižadės. Ji 
bus panaikinta tiktai tuomet, kai sukils Rusijos darbinin
kai ir pasiųs savo raudonuosius despotus šunims šėko

Zinovjevo pašalinimas tečiaus reiškia daugiaus, ‘ ne
gu vien tiktai atmainą Kominterno “prezidiumo” sąsta
te. Grišos viešpatavimas Komunistų Internacionalo cen
tre buvo atspindis tam tikros politikos, kurią iki šiol ve
dė Rusijos bolševjkai. Viena ranka jie darė sutartis su 
savo buržuazija ir su užsienio kapitalistai^ o antra ran
ka kurstė visame pasaulyje- pilietinį karą, šitam antram 
savo darbui bolševikai vartojo vadinamąjį Komunistų In
ternacionalą su Zinovjevu priešakyje.

Grišos pašalinimas reiškia, kad bolševikai dabar jei 
ne visiškai atsižadėjo tos pilietinio karo idėjos,, tai bent 
nutarė susiaurinti jos propagandą.

Bolševikai šiandie nori kad'ir čia dar taip susitai
kyti su Amerikos ir kitų šalių kapitalistinėmis ir buržua- 
zinėmis valdžiomis. Ir kadangi tos valdžios nesutinka kai- 
bėtis su Maskva tol, kol jas erzina Zinovjevo diriguoja
mi Rusijos agentai savo šukavimais Apie “pasaulio revtF 
liuciją”, tai bolševikai nusuko Grišai jo kvailą galvą.

{Pacific and Atlantic Photo] f
Grupė žymiausią pasaulio plaukikių Floridoj. Po kairei stovi Johnny Weissmuller

Entered ue Second Clave Mattel 
arch 17th, 1914, at the Poet Office 
I *’hicago, III., under the act of 
uxh 2r»d 1879,

r sandariečiu kuo- 
’e, Mass., barasi 

ant “Keleivio” dėl įdėtos jame 
korespondencijos, kur buvo pa
daryta priekaištas sandarie- 
čiams, kad Lawrence’o prakalbo
se surinkti pinigai nuėjo ne 
Lietuvą, bet į politinį iždą, ku
ris dar gal būt iki šiol nėra jų 
pasiuntęs Lietuvon. Kadangi 
tą korespondenciją minėjo Ir 
“Naujienos”, tai gaunamę už 
tai vėjo ir mes.

Tečiaus ir sandariečiu kuopa, 
«ir “Sandaros” < 
lenkia su tiesa 
rašo:

sau nestatė ir 
pamanyki, kad 

durną dalykų rašau, 
nekurie

Iš kur tas kantrymas?! t ris 
valandas išsėdėti, tai nėra “lo- 
nės”. Kame paslaptis?! Man 
rodės, kad panašus koncertai 
publikai neatsibostų ir “Birute“ 
mielu noru rengtų,tokius liau
dies koncertus, numušdama 
kainas* jei publika to pareika
lautų. Galima hutų įdomią 
programą sudaryti. Kada kon
certas suartina publikų su ar
tistais-, tada nėra*nuobpdu. Pa
stai asis koncertas tai buvo man 
didelė pamoka. Žinąma buvo 
bukumų, bet jie visuomet buvo 
ir bus scenoje, o ypatingai mu
sų scenoje. Ateity bus jų iš
vengta, nes mes išaugsime į ar
tistus, o publika tuomet dau
giau įvertins musų nuopelnus ir 
suteiks patogesnes sąlygas mu
su darbuotei. 7

fienę”, klausė 
jos žilasis Butkus kiek krėslų 
statyti. Aš paprašiatf 50, nes 
baugiau 1V įtikėjau* Butkus nu
sijuokė1. ir liepė neaimanuoti: 
“Birulė” sake visados tu r 
t ub’ilios!... Tai ne kiti!”

Kas buvo pastarajam kon
certe, tat apsivylė. “Lietuviškai” 
buvo pradėtus, o ‘ nelietuviškai” 
baigtas. Publika bft protestų 
ičsedcjo iki pusė dvylikto,, Tie
si, buvo truputį per ilga pro
grama, bet nieko nepadarys:. 
Anuo kart nutraukta buvo pu- 
<•“ valandos, tai dabar atsily
gino su nuošimčiais. “Birute 
jaučiasi atsilydnus ir dabar 
rausiasi su nauju vi ikalu*p.isi-

Jeigu šitoks prižadas buvo 
žmonėms duotas, tai jisai turėjo 
bųt'išpildytas, ir čia negali būt 
jokių išsikalbinu 
ce’o, gyventojai, 
kad tas prižadas Aiėra pildomas, 
turėjo pilną teisę prabilti apie 
tai viešai, ir socialistų laikraš
čiai atliko tiktai savo pareigą, 
duodami tairi dalykui vietos sa
vo špaltose. Jeigu mes norime, 
kad pažangioji Amerikos lietu
vių visutynenė remtų Lietuvos 
darbo žmones, tai mes turime 
žiūrėti, kad ta visuomenė nebū
tų. suvilta. »

Taigi sandariečiu kuopos ii 
“Sandaros” redakcijos išvadžio-/ 
jimai apie menamus blogus sp- 
cialistų norus yra visai nt> vie
toje.. Reikėjo aiškiai atsakyti 

klausimą: ar aukos iš Lawren- 
ce’o yra pasiųstos į Lietuvą 
taip, kaip buvo žadėta, ar nepa
siųstos?

Išsisukinėjimas gi nėra 
\ymas. v* \Gulbran>«n Tride Mark

* GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roleį> gu jūsų pačių i4iei£kimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiSlcų balsą taįp pat kaip 
su r^fikom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 I savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Tai buvo maždaug visa eilė 
koncertų ir jų dar didesne eile, 
reikia tikėtis, bhs.

Mudu su Petru taip pat ža- 
dėjova kopcertuoti arba, tik
riau sakant, parodyti kaip reik 
“koncertuoti 
koncertai įgavo pasilinksmini
mo būdą (clulrakterį). Pįrmfaus 
budava kada n\ieisi į koncertą, 
tai jau specialiai prisirengęs ne 
tik \upu, bet ir rubu. Kubai, 
būdavo, visų “išklinyti”, taip 
sakai)!, ir iškilminiai, t žsllai- 
kymas publikos taip pat rimtas, 
pakilus/ įtemptas, pašvęstas, 
vienu žodžiu končerto salėj 
jatisdavais žmogus lyg kokioj 
šventykloj. Dabav-gi visai kita 
gadynė virto. z

Koncertai laikomi sų'.“nepro- 
sytom kelnėm 
rium 
raitytais plaukais ir t 
Vienas mčginiiuas, 
buvo berods 1924 m 
Chieagą atvyko geriausios dai
nos ii- toatro pajCįfos. Chica- 
gos Lietuva Juomet .pasipuošė. 
Kad į Jtoncertą ėjo pasipuošę 
tai tas lieta nieko stebėtino, bet 
ėjo ir į taip vadinamų “spek
taklį” (teatrų). į, Pastaroji “ei
sena 
flar parengiami koncertai arba 
tęatrai, nėlankofiii frakuose, 
surdutuose ar smokinguose. Jei 
bent pagerbtam kokį nors šokį 
su smokingu. " v-

Rodos mažmožis, liet labai 
savotiškas. Al
kas to klausimo 
tu, skaitytojau, 
aš labai 
lygiai kaip nekurie prieteliai 
mane nesenai kritikhvo ir ne
suprato feljetono “Į Vilnių per 
Cfflcagą”. Nekūrie suprato, tik 
vis netaip. Tam tikri asmens 
mane pradėjo net šmeižti. DeĮ- 
ko? Dėlto kad jiė protavo su 
pilnu smagunynu, o tokios rų- 
šies Kljetonus 'reįk -suprasti, 
protaujant tik su “kvoteriu” 
smageno. Be to, turiu pasiaiš1 
.kinti, kad aš rašydamas visai 
neprotauju. • Ir kam tai?! Sėsk, 
paimk popięrį, plunksną, , atsi
versk lapų ir rašyk. Bašyk visa, 
kas tik plunksnai painiojusi. 
Matote, rašyti nevisados gali
ma. Tat yra tam tikros valan
dos, kada žmogaus smagenynas 
alsipalaidoja nuo visokių “gas
trolių” po svetimas teritorijas. 
Jei aš šioj valandoj nerašj^šiau, 
tai nežinau kur bučiau atsidū
ręs. Gal būti, peščiausi su sve
timomis mintimis. '

Tiek to
Ką ten peštis su smagenų ne
prieteliais. Protaųt visaip ga
lima, lik dasiprolet jokiu būdu

dėjus dalyvauti koncertuose su 
taip vadinama deklamacija, bu
vo labai nejauku. Išeik žmo
gus ant scenos, atsistok prieš 
žmones ir mėgink jiems pasa
koti apie tai, ko pats nežinai. 
Poezija lai ne revoliucijos (Hial- 
sis neužhipnotizuosi minios 
nors ir kilniausiu išsireiškimu, 
jei tavo “ftisas’’ nesiharmoni- 
ziAųa sd ta mintimi, kurių tu 
sakai. Pavyzdžiui, 'atsimenu 
pirmą deklamaciją Binkio “Pa
vasaris Berlyne”. Išmokau, ro
dos, zkuogeriausiai ir taip su 
skoniu mėginau 
kaip “už lango vagone 
piadeda šaipytis 
alkanas sapne”..
viela, o publika kvatojasi 
kiasi. Visas 
toks rimtas ir 
pi isiruošiau, o čia 
vija” iš mano

Nuo to laiko, tai aš buvau 
kviečiamas dalyvauti koncer
tuose. Ir manb dąlyvavimas 
pridavė visai kitų spalvą koncer
tams. Pradėjo publika mylėti 
mano “rimtumą’*' ir pro juokus 
džiaugdavosi mane i^amačius. 
Koncertai visuomet turėdavo pa- 
si sek imt 
lykų, būdavo ir “šposų 
parašydavo , man 
“meluodavau” jų žodžius

ti” sau deklamacijas. Sulipinau 
“Futbolų”, “Kauną”, “Velykas ’ 
ir kiliu; dalykėlius.

Atsiprašau, gerbiamasis; už 
“panegiriką”, l iesų pr.shkius, aš 
nmiu tuom duoti supratimą 
apie koncirtus L-uvusius, esa
mus ir businįius. įsių Ijukų 
koncertai sudzimdzėjo arba tik
riau sakant suartėjb su liaudi
mi. Dzimdžių “Jovalas”, tai 
naujas būdas koncertuoti. Jei
gu musų grupė butuihe arLis- 
tai-dainininkAi, pianistai, smui
kininkai etc., tai tas “Jovalas” 
butų^vįųnas iš geriausių veika
lų musų kiinčertuose.

Man atrddc 
certuoti, kaip paprastai kad da
roma ir nieko gaivinančio žmo
nėms neduoti juoko forpioj, tai 
yra labai nedora. Panašios pu
šies koncertas buvo Chicagoj 
neįiersenai. Visi atsimena irv il
gai jį atmins. Aš norėdamas 
parodyti kaip žufonės liczdžior 
haunų, prikalbėjau ‘‘Birutę” su. 
rehgli panašų anam 
Koncertą”. Sudariau 
mų kuorimėiausia ir kuoilgiau 
sįa, nes žinojau/ųkad “Birutė’ 
kalta likosi nuo \“Keistučio”..

Vargais-negalals, nors ir blo 
goj dienoj (penktadieny), pa 
vyko sutraukti publikbs 
Aš nemaniau, kad tiek atvyks 
nors buvo gailinama debiutas 
p-lės O. Vilktus ir kitų 
rių” su iH'išskailomomi; 
dėmis. l’o 
malbergi'rio 
ir po šiai 
apie “Gnuil 
kaiti”, tai nėra kt

Francijos Socialistai 
Prieš Koaliciją >

Francijos socialistai (Jungti
ne Socialistų Partija) sausio 
10-12 dd. laikę Paryžiuje nepa- 
pi'astą su vužiavimt}, kail iž- 
sprendus klausimą dalyvavimo 
ar nedalyvavimo valdžioje. 
1,766 balsą dauguma .prieš 
1,331 balsą suvažiavimas nutarė 
n^daĮyvauti.

Socialistų partija yra labai 
nepatenkinta tuo, kad radikalai 
ir liberalai, kurie paskutiniu lai
ku turėjo 
šiol nepildo savo prižadų likvi
duoti karą Morokkojo ir Syrijoje 
ir neįveda griežtų reformų fi
nansų srityje. Valstybės išlai
dos tuo tarpu nemažėja, skolos 
spaudžia iždą, ir franko kursas 
smunka ir smunka žemyn.,'

Jeigu susidarytų Francijoje 
tokia valdžia, kuri imtųsi tiktai 
vykinti aukšęiąus paduotus so.. 
cialistu reikalavimus, tai socia
listai ją remtų, nors ir neimda
mi vietų mlnisterių .kabinete.

Socialistai turi 100 suviršum 
atstovų parlamente ir be jų pa
ramos jokia kairiųjų partijų 
valdžia negali sudaryti daugu
mą parlamente. Premjerui 
Briand’uį todėl tąks arba nusi
lenkti socialistams, arba rezig
nuoti. .Jeigu jisai mėgintų ieš
koti pritarimo dešiniosiose par
tijose ir eiti prieš socialistus, 
ta pastarieji stengtųsi iššaukti 
parlamento paleidimų ir naujus 
rinkįmus.

UŽBimokljimo kaina:
Chicago je — pafttu:

Metama ................     $8.00
l 'i-ei matų .......*_____ __ ___ 4.00
Trims tMnadanut ___    2.#0

............     .75
Chi< fiŲ*; por

kopija _____   8c
Savaitei’ . ..............    18c
MAneaiui ........    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
jmURu:

Metama ...........................  $7.00;
Pusei metų —.................. -u..
Trims m&neaiuma ...................
Dviem mėnesiam ....................
Vienam mėnesiui ......................

Lietuvon (r kitur niuienluuae 
(Atpiginta) *

Mokime ..................................  $8.00
Pusėj metų ...... ,.......................  4.00
Trinu mėneaiama .................. 2.00
Pinigu* reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su utsakytnų.
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NAUJIENOS, Chicago, IR

CHICAGOS 
ŽINIOS

ti juos ir jų darbus aikštėn. 
Laikraštis pakvietė visai sveiką 
žmogų, kurį išegzaminavo keli 
tikri specialistai ir pripažino jį 
esant visiškai sveiku ir* siunti
nėja pas tuos šarlatanus dakta
rus. Kaip keletą metų atgal, 
taip ir dabar visi šarlatanai ra
do tą sveiką žmogų turintį vie
nokią ar kitokią lytinę ligą, ar 
“nustojusį vyriškumo” ir apsiė- 

Kaip visuose didesniuose mie-im^ R “gydyti , jei jis sumokės 
stuose, taip ir Chicagoje yra pil- D^'niažas sumas pinigų, 
na šarlatanų daktarų, 
skelbdamiesi esant visokie “spe
cialistai” vilioja iš žmonių pini
gus, įkalbinėdami nebūtas ligas 
ir paskui nuo tų “ligų” neva gy
dydami. Didžiausia šarlatany- 
stė pasireiškia lytinėse ligose, 
nes žmonės mažiausia jas palys 
ta ir šarlatanams čia yra plati 
dirva veikimui. Tie šarlatanai 
daugiausia peluosi iš ateivių, 
kurie tiki visokiems “specialis
tams” ir jiems lengva įkalbėti 
bile kokią ligą ir prižadėti leng
vą išgydymą, nes jie mažiausia 
nusimano medicinoje. Pirmasis 
šarlatanų daktarų požymis yra 
dideli skelbimai laikraščiuose, 
prižadantys išgydyti visas ligas.

Prieš keletą metų “Tribūne” 
iškėlė aikštėif tų šarlatanų vei
kimą ir didžiuma šarlatanų tu
rėjo skubiai bėgti iš miesto. 
Bet praėjus keliems metams 
tie šarlatanai pradėjo pamaži 
gryžti Chicagon, atsirado ir 
naujų šarlatanų ir dabar šarla
tanai veikia taip kaip veikė ke
letą metų atgal. Tik daliai* di
džiuma šarlatanų slepia savo 
vardą ir dangstosi įvairiais 
“sveikatos institutais”, <ir ki
tais gražiais vardais. Bet nuėję 
į ten žmonės randa senuosius 
šarlatanus.

Kad išnaikinti tuos šarlata
nus, “Tribūne” vėl pradėjo kel

Kelia aikštėn šarlata
nus daktarus

Egza- 
kurie minacKte visur buvo daroma 

labai paviršutiniška, iš kurios 
jokios ligos negalima atspėti, o 
betgi jie n
rias gali imi rodyti tik labai stro
pi ir nuodugni egzaminacija.

Delei šitokio kėlimo aikštėn 
šaraltanų darbų, ypač kad tuos 
šarlatanus ir įvardijama, šarla
tanai numato, kad jiems darosi 
riestai ir rengiasi vėl bėgti iš 
Chicagos.

Dudinskui nieko tad dauginu 
nebeliko daryti, kaip tik sutik
ti. Vadinasi, už poros savai
čių susilauksime įdomių risty- 
nių, kurios parodysi kam pri
klauso vidurinio svorio pirme
nybė, — Adomui Uedzes, 
i). Dudinskui.

SARPAL1AUH "AREIŠKIMAS

okias ligas, ku-

Trys žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

dar tris žmones, 
šiemet automobiliai 
70 žmonių.

Pasak policijos,
Žmonių užmušta kryžkelėse 
automobilių

Tokiu budu 
užmušė jau

daugiąusia

[Pacific and Atlantic. Photo]
George B. Caldvvell, New Yor- 

ko bankininkas, kurį Clara Shi- 
ras patraukė į teismų reikalau
dama $100,000 už sulaužymų 
prižado vesti. Tačiau byla ta
po panaikinta, kuomet jiedu su
sitaikė be geismo. Susitaikymo 
sųlygos nepaskelbtą.

Policija Užpuolė garvežių peč- 
kurių unijos 293 lokaio “stag 
party” Occidehtal Hali 14. N. 
Sacramento Blvdt, ir areštavo 
apie 400 žmonių. Esu buvęs 
|>adorus “sho,w.”

Keturi plėšikai įsilaužė 
Mrs. Emily M. Novak namų,

ne-

18
susidurimuose ir n. Curtis St., surišo jų ir jos 

dėl neatsargaus pėsčiųjų ėjirr^o vyrų ir atėmė $2,100 pinigais
skersai gatvę. ir $4,100 brangmenimis.

Areštavo “daktarą”

Sarpaiius sako: ♦
‘.‘Vakar * Naujienose’ buvo pa

sakyta, kad aš buk nenorįs su 
dzuku ristis. Su juo aš sutinku 
bile kada ir bile kui‘ ristis.”

LiMit Raieiiuosd.
Remia Lietuvos Sočiai 

demokratus
Rengia jų naudai gražų vakarą

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

Parduodam ant lengvų 
kėjimų

Harry Klein, kuris per 
metus" skelbėsi esąs medicinos 
daktaras ir turėjo savo ofisų 
prie aptiekos ties 2601 So. Ke- 

Idzie Avė., tapo areštuotas ir 
yra kaltinamas už praktikavi
mų medicinos neturint leidimo. 
Jis priklausė ir prie Chicago 
Medical Society — daktarų 
draugijos, kurion įsirašė pasi
sakęs esąs Dr. 
savo pusbroli?), 
daktaro. Pats 
medicinos nėra i 
sas jo “mokslas

(iš brošiūrėlių ir knygų.
Jis prisipažino, kad jam be- 

gydant žmones, 24 žmonės mi
rė. Pastaruoju laiku mirė Įlen
ki vaikai ir viena moteris. Val
stijos sveikatos departamentas 
mano visus lavonus, ar 
šia paskiausius šešius 
kad ištyrus jų mirties 
ti. •

Teisėjas George Kersten, ku
ris kiek laiko atgal buvo pri
pažintas nesveikapročiu, dabar 
ligoninės tapo pripažintas esąs 
sveiko proto ir todėl vėl pradė
jo eiti savo, kaipo teisėjo, pa
reigas Circuit teisme.

išino-

PIJANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

H. Klein, vardų 
gana žymaus 

gi Hairy Klein 
mokinęsis ir vi-

mažiau- 
atkasti, 
prieža^-

Keturi pritroško 
nuo garų

vaikas 
pečiaus 
hotely,

Trys vyrai ir vienas 
pritroško nuo anglių 
ga r ų W i 1 lo w Spri 11 gs 
prie Archer Avė. Pritroško ho-
telio savininkas lietuvis Char
les Makutėnas, jo sūnūs John, 

;14 metų ir du hotelio ovvento- 
jai —• Fra n k Warneke ir Joh 
Polackinski.
rasta hotely jau be 
bet daktarui visgi pasisekė 
gus juos atgaivinto.

Visus.

MILDA
Trijų aktų mithologijos pasaka

* Stato scenoje
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Vasario-February 7-t<į d., 1926
M. MELDAŽIO SVET..

Thomas Corcoran, 26 
6018 S. Murshfield Avė., 
mirė Bridevvell ligoninėj 
žaizdų. Jį peršovė laike barnio 
pataisos namų 
Neubauer. 
draugas John 
54 St., kuris I 
areštuoti.

iu., 
pasi- 
nuo

i sargas Gust 
Pastarasis ir jo 
Deluski, 1954 W. 
buvo kartu, tapo

7d mokytojai ir mokyklų vir
šininkai tapo su pabaiga šio 
bertainio paliuosuoti iš vietų, 
kadangi jie yru virš 70 metų 
amžiaus. Niekurie mokytojų 
tuo yra labai nepatenkinti ir 
ketina kreipi ir: į teismų.

Lietuvoje artinasi rinkiniai į 
Seimų, kurie turės įvykti šį pa< 
vasarį. Lietuvos pažangiosioms 
partijoms yra labai reikalinga 
amerikiečių materialinė para- 
ma> kad jos galėtų išvystyti 
plačiausių rinkimų kampanijų 
ir paskui nugalėti rinkimuose 
persišmuge'liavusius klerikalus. 
Ta kovaibus sunki, nes klerika
lai yra užtektinai prisirinkę pi
nigu iš amerikiejių ir vis dar 
teberenka, be to, kaip skelbia 
laikraščiai ir visi kunigai ati
duoda savo algas klerikalų par
tijai. Tuo tarjm pažangiosios 
partijos laHai mažų paramų 
gauna iš amerikiečių, o ir ne
turi didelių pajamų pačioj Lie
tuvoj, nes jos susideda iš ne
turtingų žmonių, kuriems dau
giausia ir tenka klerikalų prie
spaudą kęsti.

Kad parėmus Lietuvos So
cialdemokratų partija, kuri jau 
keli desėtkai metų kovoja už 
Lietuvos laisvę ir kuriai tenka 
tankiai nešti .visų kovos naštų, 
LSS. VIII Rajono valdyba vien
balsiai nutarė surengti tos par
tijos naudai gražų vakarų. Va
karas bus Sekmadieny, vasario 
28 d., M. Meldažio svetainėje. 
Programas numatomas labai 
margas, bet gražus. Bus vaidi-

ADOMAS NEPALEIDŽIA 
DUDINSKO

Adomas Wcdzes sako, 
Dudinskas pėr visą vasarą 
davęs jam ramybės. Kur buvęs^ 
kur nebuvęs jis vis kabinėcfavo- 
si, sakydamas, jog jis sutinkąs 
už penkis šimtus dolerių ristis. 
Bet kuomet dalykai priėjo prie 
teisybės, tai Dudinskas pradė
jo atbulas trauktis. Vienok A- 
domas nepaleidžia ir .sako: 
“Rinkis su manim arba prisipa
žink, kad bijais manęs”.

jog 
ne-

pimas, koncertinė dalie, šokiai 
ir kitokie pamarginimai. Ka
dangi visi artistai dalyvauja bet 
atlyginimo, tai įžanga nustaty-Į 
ta kuožemiausia, ‘taip kad at-'■ 
silankiusieji turės dvigubos 
naudos: už mažą įžangą pama
tys gerą programą ir smagiai 
pasilinksmins, ir kartu parems 
kovotojus už Lietuvos laisvę.

Visos šio gražaus vakaro 
smulkmenos bus, žinoma, pas
kelbtos vėliaus. Bet jau da
bar ,rengkitės prie to vakaro ir 
kviekite į jį savo draugus. \

— B-as.

( i ąsa umI

Pranešimas

- 160 Nortti La

Visiems kreditoriams Ray- 
mond J. Bischoff, kurie yra 
padavę savo skundą advo
katams Felix J. Streyck- 
mans ir D. Francis Bustin, 
Suite 1138
Šalie St., gali atsišaukti dėl 
savo dividendų čekių j Uni- 
versal State Bank, 3252 So. 
Halsted St. Tiktai atsineš
kite su savim rasytes.
FELIX J. STREYCKMANS

D. FRANCIS BUSTIN

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, RELIANCE,

• ALBERT BALLIN, 
DEUTSCHEAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, WESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

TIIURINGIA

NEW YOR‘
IKI KAU‘

L. U v NO IR ATGAL<
Plūs U. S. Revenue taksai 

l-----L------- i______________ /
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Lino) Joint Service with

Hamburg American Line 
177 N. Mlchlffan Avonao 

Chicago, III.

' PRANEŠIMA#^ '

I. J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių V edėjas

Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog 
liau mano įstaigą iŠ po No. 4603 So. Marshfield .Avė. į naują, 
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1G50 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

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

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

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiureti musų naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP
Funeral Director

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

perkė- 
geres-

MEILES. DEIVE

2242 West 23r<l Place
Pradžia lygiai 7-tą vai. vak. Tikietų kainu: 75c ir $1.00, ant šokių 50c

MEILĖ! MEILĖ! “MILDA” MEILĖS DEIVĖ!
Milda myli bernelį Ramūną, Ramūnas myli Lytą, Lyta myli Sagą, Gunda rpj’li 

Gaidą, Gaidas myli svajoti ir juros bangas. Lietuvių Dievas Perkūnas myli Mildą, ir 
savo griausmų galybe nutrenkia* jos mylimą Ramoną. Senelis Svajus_ savo simtanier 
tėję krutinėję pajunta meilę, jaunimą meilės dainas, piemenėlių meilės gėles, Deivių 
meilės žaismes, visur meilė ir meilė, ir “Milda” meilės Deive. Kuris praleis nepama
tęs “Mildos vaidinimo, tas didelei save nuskriaus ir ilgai to gailėsis.

Scenązdabins šie pasižymėję artistai: _
B. Liutki»vi?»iiis4. J. Šimkus ir M. Kasnaraitis. Rezisore M. Dunduliene.
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FRANGUZISKAS
SPECIALISTAS '

Gydo liga* kraujo. Odos, Rečiai, 
Venerines ir Chroniškos

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

ik j 9:80. Nedalioj nuo 2 iki 4:30
* Phone Canal 0464

............................ i ' ——■ ........../

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIHIMTAa

Palengvins ataą įtempimą, k>irh 
•isti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
'vuiglmo, akių aptemimo, nervuotu 
frio, skaudamą akių karštį, atitaiso. 
Kleivas akis, nuima katat V’ ati
teko trumpregystę ir i I ’ • 
Purenka teisingai akiniu*. Vuuo- 
*e atsitikimuose egzamine rlrja* d^* 
ronųis su elektra, paroda ria- 
žiausias klaidas. Speciali atydą at
kreipiama 1 mokyklon vaikis. Aki
niai nuo $4.00 ir augžčlau. Vai: 1G 
iki 8 vai. Nfedilioj 10 iki 1 vai. p. p>

1545 West 47th Sfreot
Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 1 
ir 2199

mano
užga_

1271

ŪIRZŲ EKSPERTAI 
ATVAŽIAVO

Demonstruoja žinomą Rice 
Metodą Dykai Atsilankiu

siems Į Kotelį
Jei jus turite rupturą, dabar pri

siartino jums didelė proga. Jei jus 
norite *buti liuosas nuo vergijos spau
dimo, gnaibymo, nemalonių diržų 
springsų, kurie jums kenkia visą gy
venimą. štai ČIONAI ir DABAR yra 
laikas veikti.

W. S. Rice iš Adams, N. Y., išra
dėjas žinomo Rice Non-Surgical Me
todo dėl rupturų, siunčia savo asme
ninius atstovus^ su medicinos eks
pertais j Chicago, UI. Jie yra apsi
stoję Victoria Hotely, kampas South 
Clark ir Van Buren Št., nuo panedė- 
lio ryto, vasario 1, iki subatos vaka
ro, vasario 6 dieną.

Tie atstovai atvažiavo čionai, kai 
asmeniniai demonstravus dėl vist 
su ruptura žmonių, ka Rice Ruptu- 
i.ų Metodas gali suteikti. Jus, nėra 

1 abejonės, esate g-irdėję arba skaitę 
apie šį žinomų Metodą ir kokias yra 
suteikęs pasekmes dėl tukstančii 
žmonių. Dabar jus turite progą apie 
tai asmeniniai patirti — turite pro
gą pamatyti kaip jis veikia ir ką jis 
gali padaryti dėl JŪSŲ PATIES 
jupturos. Tiktai atsilankykite j ho- 
telj ir mano atstovai ‘suteiks jums 
asmeninį patarnavimą, geriausį pa
tarimą ir pilną demonstravimą visiš
kai dykai.

Ai- jums dar nenusibodo tas ver
žimas, spaudimas ir nemalonumas 
diržo? Ar jus norėtumėt pasiliuosuo- 
ti nuo jo ant visados? Pažiūrėkite 
šį Rice Metodų ir pamatykite kokius 
didelius pagerinimus jie suteikia, šis 
Metodas jau suteikė* tūkstančiams 
tikra pagelbą. Tai yra vertas daly
kas kad pilnai ir nuodugniai jį išstu
dijavus.

The Rice Metodas yra visai skir
tingas nuo kitų. Jis yra vėliausios 
mados, vėliausia mokslinis išradimas. 
Tai yra vienatinis Metodas kur 
jums nereikia vien tikėti — Meto
das kurį pilnai jums yra parodomas, 
jums patiems ir be jokio užmokes
čio. Jums nereikia išleisti nei vieno 
cento, jei jus po apžiūrėjimo, nenu
tarsite, kad tas Metodas yra dėl ju- 
*sų. Ir jus tiktai esate pilnas nuspren- 
dėjas to dalyko.

Del savo gero atsilankykite ir pa- 
simatykite su Rice atstovais ir Me- 

, dikaliais Ekspertais. Atsiminkite, 
kad jie bus čionai tiktai šešias die
nas, jei nepasinaudosite, jūsų proga 
pražus. Pasinaudokite ja DABAR.

Ji gali patvirtinti, kad jus pada
rėte protingiausi dalyką ir prie to 
dar jums las nieko nekainuos.

Atsiminkite, Atsilankykite j Vic
toria Kotelį, nuo 9 iki 12 dieną, nuo 
2 iki 5 po pietų ir nuo 7 iki 9 va
kare. Dienos yra vasario 1 iki vasa
rio 6.

. Jokiu budu nepraleiskite šios pro
gos.

W. S. RICE, 
Adams, N. Y.

(Skelbimas)

UT -HELI
> ^\^E_
>WOU!

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas
Bridge geriausio aukso.

dantų be skix*mo.
Su musų 

pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai, t

1515 West 47th Street
• Nrtjli Ashlaiu* Are.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, puRlė#, ilapumo. privatinė, a|<« 
toa, uiaendintoa ir utkrečiamoa ligos viia 
iigydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

pagerintas

606
<r tikras Europinis L*- 

eecide gydymas •' 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio '♦tir
damas u* £ f* 
temų kainų

tiktai trumpam laikui
nua 

iigydtius
Daugiausiai chroniškų ligų paeina 

kraujo ir uikrečiamų ligų. Kad 
jaa nebandykit senais budai*. 
VYRAI! Sperialis s»rum gydymą, 
tojnrnas su geru pasisekimu dėl 
itiprumo silpnėms Vyrams, 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykuairms vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien • pilni ligonių.
JIS TURI 30 METU PATYRIMĄ 

'ir jau iigydė tūkstančius įmonių, tai **ra 
uttikrinimas sergnatiems, kad jie gaus T s 
rą gydymų. Vienatinis geriausiai {rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. DeAimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo ilbandymas ir 1* 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu 

Patarimas Dykai 
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimų. Geriausia gydy
mas. Piginusios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit liandien.

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

kumpus Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME -

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryta fxi • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. Pa 
nedėliais. seredomia ir subatumis nuo ae 
ryto iki 8 vakare.

yra var- 
atgav «nn 

Jo gaivinanti 
nervų

IlimiBlllllilEDKIlI

Matai Kas Dedasi?

Gafts
“Save” reiškia gelbėti; išgel- 

bSti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo- 
;i; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.
\ Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
Al i U i M VU.■ W I1M.R M « ■

Garsinkitės Naujienose



/

Trečiadienis, Vasar. NAUJIENOS, Chicago, UI.

ti juos ir jų darbus aikštėn. 
Laikraštis pakvietė visai sveiką 
žmogų, kurį išegzaminavo keli 
tikri specialistai ir pripažino jį 
esant visiškai sveiku ir'siunti
nėja pas tuos šarlatanus dakta
rus. Kaip keletą metų atgal, 
taip ir dabar visi šarlatanai ra
do tą sveiką žmogų turintį vie
nokią ar kitokią lytinę ligą, ar 
•‘nustojusį vyriškumo” ir apsiė- 

Kaip visuose didesniuose mie- n1^ -H gydyti , jei jis sumokės 
stuose, taip ir Chicagoje yra pii-inemužas sumas pinigų, 
na šarlatanų daktarų, kurie ■nunaeija visur buvo 
skelbdamiesi esant visokie “spe
cialistai” vilioja iš žmonių pini
gus, įkalbinėdami nebūtas ligas 
ir paskui nuo tų “ligų” neva gy
dydami. Didžiausia šarlatany- 
stė pasireiškia lytinėse ligose, 
nes žmonės mažiausia jas pažys 
ta ir šarlatanams čia yra plati 
dirva veikimui. Tie šarlatanai 
daugiausia peluosi iš ateivių, 
kurie tiki visokiems “specialis
tams” ir jiems lengva įkalbėti 
bile kokią ligą ir prižadėti leng
vą išgydymą, nes jie mažiausia 
nusimano medicinoje. Pirmasis 
šarlatanų daktarų požymis yra 
dideli skelbimai laikraščiuose, 
prižadantys išgydyti visas ligas, i žmonių.

Pasak policijos,
Prieš keletą metų “ 1 ribune” žmonių užmušta kryžkelėse — 

iškėlė aikštėif tų šarlatanų vei- automobilių 
kiniĘ 
rėjo ^ktibiai bėgti is įmesto, skersai g’atvę. 
Bet praęjus keliems metams 
tie šarlatihiai pradėjo pamaži 
gryžti Chica^on, atsirado ir 
naujų šarlatanų ir dabar šarla
tanai veikia taip kaip veikė ke
letą metų atgal. Tik dabar di
džiuma šarlatanų slepia savo 
vardą ir dangstosi įvairiais 
“sveikatos institutais”, #r ki
tais gražiais vardais. Bet nuėję 
į ten žmonės randa senuosius 
šarlatanus. » I 1 A ’ I

Kad išnaikinti tuos šarlata-1 
nūs, “Tribūne” vėl pradėjo kel-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kelia aikštėn šarlata 
nūs daktarus

Egza- 
minacija visur buvo daroma 
labai paviršutiniška, iš kurios 
jokios ligos negalima atspėti, o 
betgi jie rado tokias ligas, ku
rias gali parodyti tik labai stro
pi ir nuodugni egzaminaci ja.

Delei šitokio kėlimo aikštėn 
šaraltanų darbų, ypač kad tuos 
šarlatanus ir įvardijama, šarla
tanai numato, kad jiems darosi 
riestai ir rengiasi vėl bėgti iš 
Chicagos.

[Pacific and Atlantic. Photo]
George B. Caldwell, New Yor- 

ko bankininkas, kurį Clara Shi- 
ras patraukė į teismu reikalau
dama $100,000 už sulaužymą 
prižado vesti. Tačiau byla ta
po panaikinta, kuomet jiedu su
sitaikė be geismo. Susitaikymo 
sąlygos nepaskelbtą.

Trys žmonės užmušti
Učvakar automobiliai užmušė 

dar tiis žmones, 
šiemet automobiliai

Tokiu budu 
užmušė jau

daugiausia

Policija džpuolė garvežių peč- 
kurių unijos 293 lokalo “stag 
party” Occidehtal Hali 14 N. 
Sacramento BlvA, ir areštavo 
apie 400 žmonių. Esą buvęs 
l>adorus “sho,w.”

ne-

Keturi plėšikai įsilaužė į
Mrs. Emily M. Novak namą, 18

, , , . , J susidurimuose ir n. Curtis St., surišo ją ir jos
s ir didžiuma šarlatanų tu- ir|el neatsargaus nėščiųjų ėjinjo Vyra ir atėmė $2,100 pinigais \lstiKioi Anrfi 15 minėta i • i • <

» ir $4,100 brangmenimis.

Areštavo “daktarą”

Dudinskui. nieko tad daugiau 
nebeliko daryti, kaip tik sulik
ti. Vadinasi, už poros savai
čių susilauksime įdomių risty- 
nių, kurios' parodysi kam pri
klauso vidurinio svorio pirme
nybė, — Adomui V\ edzes, ar 
i). Dudinskui.

SARPAL1AUS “AREI8KIMAS

Sarpaiius sako: 1
“Vakar ‘Naujienose’ buvo pa

sakyta, kad aš buk nenorįs su 
dzuku ristis. Su juo aš sutinku 
bile kada ir bile kui‘ ristis.”

Lisiimii Ramliuosu.
Remia Lietuvos Sočiai 

demokratus
Rengia jų naudai gražų vakarų

Harry Klein, kuris per 
metus' skelbėsi esąs medicinos 
daktaras ir turėjo savo ofisą 
prie aptiekus ties 2601 So. Ke- 
dzie Avė., tapo areštuotas ir 
yra kaltinamas už praktikavi
mą medicinos neturint leidimo. 
Jis priklausė ir prie Chicago 
Medical Society -— daktarų 
draugijos, kurion įsirašė pasi
sakęs esąs Dr. H. Klein, vardą 
savo pusbrolio, gana žymaus 
daktaro. Pats gi Harry Klein 
medicinos nėra mokinęsis ir vi
sas jo “mokslas” yra pasemtas

(iš brošiūrėlių ir knygų.
Jis prisipažino, kad jam be- 

gydant žmones, 24 žmonės mi
le. Pastaruoju laiku mirė pen
ki vaikai ir viena moteris. Val
stijos sveikatos depaitamentas 
mano visus lavonus, ar 
šia paskiausius šešius 
kad ištyrus jų mirties

Teisėjas George Kersten, ku
ris kiek laiko atgal buvo pri
pažintas uesveikapročiu, dabar 
ligoninės tapo pripažintas esąs 
sveiko proto ir todėl vėl pradė
jo eiti savo, kaipo teisėjo, pa
reigas Circuit teisine.

m., 
pasi- 

nuo 
Jį peršovė laike barnio 

i sargas Gust 
Pastarasis ir jo 
Deluski, 1954 W. 
buvo kartu, tapo

Thomas Corcoran, 26 
6018 S. Marshfield Avė., 
mirė Bridewell ligoninėj 
žaizdų, 
pataisos namų 
Neubauer.
draugas John 
54 St., kuris I 
areštuoti.

KIMBALL PIJANAL.
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
Išgarsėjusius artistus ir inuzi- 
ios ekspertus. Vien tik su Kim- 

ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką. • .

Parduodam ant lengvų f • kejiniŲ
išnio-

PIJAMU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

mažiau- 
atkasti, 
priežaę-

Keturi pritroško 
nuo gary

vaikas 
pečiaus 
hotely,

Trys vyrai ir vienas 
pritroško nuo anglių 
garų Willow Springs 
prie Archer Avė. Pritroško ko
telio savininkas lietuvis Char
les Makutėnas, jo sūnūs John, 

j 14 metų ir du holelio gyvento
jai — Frank Wanieke ir John 
Polackinski. Visus, kęturius 
rasta hotely jau be sąmonės, 
bet daktarui visgi pasisekė vi
sus juos atgaivinti.

74 mokytojai ir mokyklų vir
šininkai tapo su pabaiga šio 
bertainio paliuosuoti iš vietų, 
kadangi jie yra virš 70 metų 
amžiaus. Niekurie mokytojų 
tuo yra labai nepatenkinti 5r 
ketina kreiy/.'S į teismą.

Lietuvoje artinasi rinkftnai į 
Seimą, kurie turės įvykti šį pa< 
vasarį. Lietuvos pažangiosioms 
partijoms yra labai reikalinga 
amerikiečių materialinė para
ma, kad jos galėtų išvystyti 
plačiausią rinkimų kampaniją 
ir paskui nugalėti rinkimuose 
persišmuge’liavusius klerikalus. 
Ta kova įbus sunki, nes klerika
lai yra užtektinai prisirinkę pi
nigu iš amerikiejių ir vis dar 
teberenka, be to, kaip skelbia 
laikraščiai ir visi kunigai ati
duoda savo algas klerikalų par
tijai. Tuo tarpu pažangiosios 
partijos laitai mažą paramą 
gauna iš amerikiečių, o ir ne
turi didelių pajamų pačioj Lie
tuvoj, nes jos susideda iš ne
turtingų žmonių, kuriems dau
giausia ir tenka klerikalų prie
spaudą kęsti.

Kad parėmus Lietuvos So-1 
cialdemokratų partiją, kuri jau 
keli desėtkai metų kovoja už 
Lietuvos laisvę ir kuriai tenka 
tankiai nešti .visą kovos naštą, 
LSS. VIII Rajono valdyba vien
balsiai nutarė surengti tos par
tijos naudai gražų vakarą. Va
karas bus Sekmadieny, vasario 
28 d., M. Mildažio svetainėje. 
Programas numatomas labai 
margas, bet gražus. Bus vaidi-

ADOMAS NEPALEIDŽIA
DUDINSKO

Adomas Wedzes sako, jog 
Dudinskas pėr visą vasarą ne
davęs jam ramybes. Kur buvęs, 
kur nebuvęs jis vis kabinėdavo- 
si, sakydamas, jog jis sutinkąs 
už penkis šimtus dolerių ristis. 
Bet kuomet dalykai priėjo prie 
teisybės, tai Dudinskas pradė
jo atbulas trauktis. Vienok A- 
domas nepaleidžia ir sako: 
“Riskis su manim arba prisipa
žink, kad bijais manęs”.

MILDA
Trijų aktų mithologijos pasaka 

' Stato scenoje
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Vasario-February 7-tą d., 1926
M. MELDAŽIO SVET..

2242 West 23rd Place
Pradžia lygiai 7-tą vai. vak. Tikietų kainu: 75c ir $1.00, ant šokių 50c

nimas, koncertinė dalis, šokiai 
ir kitokie pamarginimai. Ka
dangi visi artistai dalyvauja be 
atlyginimo, tai įžanga nustaty
ta kuožemiausia, taip kad at-■ 
si lankiusieji turės dvigubos 
naudos: už mažą įžangą pama
tys gerą programą ir smagiai 
pasilinksmins, ir kartu parems 
kovotojus už Lietuvos laisvę.

Visos šio gražaus vakaro 
smulkmenos bus, žinoma, pas
kelbtos vėliaus. Bet jau da
bar ,rengkitės prie to vakaro ir 
kviekitc į jį savo draugus.

— B-as.

( i ųsa »k.L

Pranešimas
Visiems kreditoriams Ray- 

mond J. Bischoff, kurie yra 
padavę savo skundų advo
katams Felix J. Streyck- 
mans ir D. Francis Bustin, 
Suite 1138 —'■ 160 North La 
Šalie St., gali atsišaukti dėl 
savo dividendų čekių j Uni- 
versal State Bank, 3252 So. 
Halsted St. Tiktai atsineš
kite su savim rasytes.
FELIX J. STREYCKMANS

D. FRANCIS BUSTIN

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, RELIANCE, 

ALBERT BALLIN, 
DEUTS’CHLANI) 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND. WESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

NEW Y0R’
M,/|| <K° IKI KAU- 

L v u N() IR ATGAL

Dus U. S. Revenue taksai 
l;_____ U...,,________ )

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
177 N. Mlchlgan Avcntio 

Chicago, III.

PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog 
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield .Avė. į naują, _ 
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 ištaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

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

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

I. J. ZOLP
Funeral Director

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

perke- 
geres-

MEILES DEIVE
MEILĖ! MEILĖ! “MILDA” MEILĖS DEIVĖ!

Milda myli bernelį Ramūną, Ramūnas myli Lytą, Lyta )nyl* Sagą, Gunda rpyli 
Gaidą, Gaidas myli svajoti ir juros bangas. Lietuvių Dievas Perkūnas ntyb Mildą, ir 
savo griausmų galybe nutrenkia* jos mylimą Ramoną* Sene lis Svajus Mi'Vo šimtame-r 
tėję krutinėję pajunta meilę, jaunimo meilės dainas, piemenėlių medes gėlės, Deivių 
meilės žaismes, visur meilė ir meilė, ir “Milda” meiles Deive. Kuris pialeis nepama
tęs “Mildos vaidinimo, tas didelei save nuskriaus ir ilgai to gailėsis. j

Sceną^dabins šie pasižymėję artistai: . _
B. Liutkevičius, J. Šimkus ir M. Kasparaitis, Rezisore M. Dunduliene.
Po teatrui balius, Muzika V. Sarpaliaus, »

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo. Odos, Redai, 
Venerinės ir Chroniškus

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

ikj 9:30. Nedalioj nuo 2 iki 4:30
- Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU 4PK(jn LIMTA*

Palengvins ataą įtempimą, kurii 
-bti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
'vuigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
trio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kteivaa akiu, nuima katat i,'.,r, ati- 
tako trumpregystę Ir i 4 • • 
Prirenka teisingai akiniui. Vuuo- 
4e atsitikimuose egzamine rlrjj* da
romas su elektra, paroda -/Ua na- 
žiausian klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. bTedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th
Phone Boulevard 7589

S. -0. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdlnti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

DIRŽįl EKSPERTAI 
ATVAŽIAVO

Demonstruoja žinomų Rice 
Metodų Dykai Atsilankiu

siems Į Hotelį
Jei jus turite rupturą, dabar pri

siartino jums didelė proga. Jei jus 
norite *buti liuosas nuo vergijos spau
dimo, gnaibymo, nemalonių diržų 
springsų, kurie jums kenkia visą gy
venimą. štai ČIONAI ir DABAR yra 
laikas veikti.

W. S. Rice iš Adams, N. Y., išra
dėjas žinomo Rice Non-Surgical Me
todo dėl rupturą, siunčia savo asme
ninius atstovus^ su medicinos eks
pertais j Chicago, UI. Jie yra apsi
stoję Victoria Hotely, kampas South 
Clark ir Van Buren St., nuo panedė- 
lio ryto, vasario 1, iki subatos vaka
ro, vasario 6 dieną.

Tie atstovai atvažiavo čionai, ka< 
asmeniniai demonstravus dėl visi, 
su ruphira žmonių, ka Rice Ruptu- 
rų Metodas gali suteikti. Jus, nėra 
abejones, esate girdėję arba skaitę 
apie šį žinomą Metodą ir kokias yra 
suteikęs pasekmes dėl tukstančiv 
žmonių. Dabar jus turite progą apie 
tai asmeniniai patirti — turite pro
gą pamatyti kaip jis veikia ir ką jis 
gali padaryti dėl JŪSŲ PATIES 
/upturos. Tiktai atsilankykite j ho- 
telj ir mano atstovai suteiks jums 
asmeninį patarnavimą, goriausi pa
tarimą ir pilną demonstravimą visiš
kai dykai.

Ar jums dar nenusibodo tas ver
žimas, spaudimas, ir nemalonumas 
diržo? Ar jus norėtumėt pasiliuosuo- 
ti nuo jo ant visados? Pažiūrėkite 
šj Rice Metodą ir pamatykite kokius 
didelius pagerinimus jie suteikia, šis 
Metodas jau suteikė* tūkstančiams 
tikra pagelbą. Tai yra veltas daly
kas kad pilnai ir nuodugniai jį išstu
dijavus.

The Rice Metodas yra visai skir
tingas huo kitų. Jis yra vėliausios 
mados, vėliausis mokslinis išradimas. 
Tai yra vienatinis Metodas kurį 
jums nereikia vien tikėti — Meto
das kurj pilnai jums yra parodomas, 
jums patiems ir be jokio užmokes
čio. Jums nereikia išleisti nei vieno 
cento, jei jus po apžiūrėjimo, nenų- 
tarsite, kad tas Metodas yra dėl ju- 
$ų. Ir jus tiktai esate pilnas nuspren
dė jas to dalyko.

Del savo gero atsilankykite ir pa- 
simatykite su Rice atstovais ir Me- 
dikaliais Ekspertais. Atsiminkite, 
kad jie bus čionai tiktai šešias die
nas, jei nepasinaudosite, jūsų proga 
pražus. Pasinaudokite ja DABAR.

Ji gali patvirtinti, kad jus pada
rėte protingiausi dalyką ir prie to 
dar jums tas nieko nekainuos.

Atsiminkite, lUsilankykite į Vic- 
;oria Hotelj, nuo 9 iki 12 dieną, nuo 
2 iki 5 po pietų ir nuo 7 iki 9 va- 
care. Dienos yra vasario 1 iki vasa
rio 6.

Jokiu budu nepraleiskite šios l>to- 
gos.

W. S. RICE, 
Adams, N. Y.

(Skelbimas)
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Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau.

Traukimas
Bridge geriausio aukso.

dantų be tkinmo.
4 su musB

pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai. •

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, punlč*.' šlapumo, privatinės, ■!<« 
tos, uisendintM ir uškračiatnot ligos visa 
išgydomos-

Vartojami saugiausi ir geriauaial 
metodaiŽinomi

pagerintas

606
it tikrM Europinis L*> 

escide gydymas s fed* 
kiama. Vienatinis rr- 
dvman nuo sifilio 
damas u* C 
temą kainą

tiktai trumpam laikuiĮsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nua 
krauju ir uikrečiamų ligų. Kad 
Jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Sperialia serum gydymas 
toj.amas su geru pasisekimu dėl 
(tiprumo silpnėms Vyrams, 
jėga veikla stebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METU PATYRIMĄ 
Sr jau išgydė tūkstančiu* Amonių, tai -ra 
uitikrininaas sergnatiems, kad jie gaus r* 
rą gydymą. Vienatini* geriausiai {rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis g r 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir h. 
boratorijoa egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis tnedikalis patarnavimas sutelks 
jums sveikatą ir laimą. Geriausi* gydy
mas. Piginusios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
3ū >So. Dearbvrn Si. 

kumpus Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimu kambarys o08. Moterų grt,, 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augatas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME - 

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryla fd • 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėiiais, seredomi* ir subatumis nuo w 
ryto iki 8 vukajra.

iiirydtiua

yr» vat' 
atgavima 

Jo gaivinau*! 
nervu .
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Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
"A ■ii »»»■■■ m B H i■ VI i ■ ■ ■ •wvwwww»*wwwvw<»>»»wwwi rvw

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuc 5 pusi.)

Town oi Lake
Eudeikiu įstaiga

gan

si ir lietuviai. Kad lietuviai 
parkiuku plačiai naudojasi, pa
rodo sąrašas laikomų čia susi; 
rinkimų.

Štai šią savaitę park i u ko sa
lėse įvyks šie susirinkimai (ne
skaitant tų, kurie įvyko vakar 
ar užvakar). 

t 

šiandie:
šokiai Lithuanian Daugh- 

ters of America — 8 vai.
Guardian Angel LČBA 7 
Jaunuolių Orkestras (Grušo) 

7 valandą.
Ketverge »
Birutė — 8 valandą.
Mispah Sočiai Club 2 vai.
Jaunoji ^Birutė — 7 vaH 
Pėtnyčioj: 
Ateities žiedo chorai — G 
Pociaus choras 8 vai. 
Mark White Tennis Club 8 
Parker A_thletic (’.hib 8 
Subątoj: 
Ateities žiedo mokykla—2
Jaunosios Birutės mokykla

— 2 valandą.
i Nedėlioj:

Teisybės Mylėtojų D r-j a—
1 valandą.

Lietuvos Dukterys — 1 vai.
Liet. Draugija Am.— 2
Salė neužimta subatomis 

13* ir 20 dd.; galima ją gauti 
dykai dėl vakarėlių, vestuvių ir 
tt. Pasimatykite su parko di
rektorium.

PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Chicago, III.

IŠRENŪAVOJIMUI PARDAVIMUI
Trečiadienis, Vasar. 3, 1926

t

MORTGECĮAI-PASKOLOS

Town of lakiečiams yra 
plačiai žinoma J.’ B. Eudeikiu 
įstaiga. Per pastaruosius kelis 
metus ta įstaiga tiek sustiprė
jo. jog atidarė du, skyrių 
vieną Ciceroj, o kita Brighton 
Parke.

Lengva suprasti, kodėl Eu- 
deikiams taip geras sekasi. Jų 
patarnavimas yra mandagus, 
pigus ir geras. Ant Town of 
Lake (4605-7. So. Hermitage 
Avė.) jie turi įrengę gražią 
koplyčią, kur, norint, laikoma 
numirėliai. Ten taipgi turi spe
ciali kambarį kur sudėta įvai
raus brangumo grabai nuoi 
<$25 ir aukščiau. Grabus jie I 
|MD’ka tiesiai iš dirbtuvės, ,o 
paskui patys juos aptaiso. Ačiū 
tam, jie gali pigiai grabus par-

- duoti.
i Yra įsteigta taipgi kambariai 

dėl privatinio pagrabo. Ojieru
činis kambarys yra didelis ir 
kuomodemiškiausiai įrengtas, i 

Eudeikiu įstaiga iki šiol ne-
‘ atsisakė palaidoti nė vieno lie-1 e
tuvio, nežiurnt į tai, kaip bie- Vilniaus VilduviniO K-to 
dnas jis nebūtų buvęs. i susirinkimas

Beje, įstaigoj galima gauti 
įvairiausių numirėliams varto-. 
jamų drabužių kaip vaikams, 
taip ir suaugusiems. Bus ne 
prošąlį pažymėti dar ir tas fak
tas, kad Eudeikiu įstaigoj da
bar dirba 15 žmonių ir vieną ir 
tą pačią dieną jie gali vado
vauti trims pagrabams. — J. Į

V.

v.

Ar nori būti nariu ('hieagos 
Lietuvių Draugijos?

Chlcngos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos yra vienu iš di
džiausių pašalpos draugijų Chica- 
goję. į šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000- Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12» d. š. 
m. yra priimamos ir Člelos (Irau* 
gyste.s bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoli kaipo piišelpiniai. Drau
gystėms ir pnšelpiniftms kliubams 
\ ra proga prisidėti prie ................
Lietuvių Draugijos—apie
prisidėjimo iTialonėkile 
prie Chicagos Lietuvių 
pirmininko — Julius 

9663. ’
Pavieniai nariai -—vyrai ir mo

teris norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prasimų . prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vielas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kilus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
Į (.hieagos Lietuvių Dr.utgijų—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus :

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Arba

Knygynas, 3210 S. Halsted

Chieagos 
sąlygas' 
kreiptis 

Draugijos 
Mickevičius, 

3210 S. Halsted St.. Tel Boulevnrd

Aušros 
Street.

vai.
vas.

Susirinkimas Vilniaus Vada
vimo K-to narių ir delegatų 
tųjų organizacijų, kurios nuta
rė dalyvauti Vasario 16 d. iškil
mėse, įvyks pėtnyčioj, vasario 
5 d. 8 vai. vakaro Lietuvių Au
ditorijoj.

Bus apsvarstyta ir galutinai 
priimta iškilmių programa; o 
ji yra gana plati. Taipjau rei
kės pasitarti apie 
patiekimą ir turinį, 
ko teks apkalbėti 
kitų klausimų.

Jaunoji Birutė pradėjo orga-l Visi nariai ir delegatai prašo- 
nizuoti nuosavų orkestrą, iš tų 
vaikų, kurie jau yra prasilavi
nę šiek tiek muzikoje. Pereitam 
ketvirtadieny buvo padarytas 
pirmasai bandymas ir išėjo ne
blogai. Kaikurie, pav. B. Pau- 
razaitė, Dom. Paurazas, Daniš 
ir Ernestas Bložiai, Elenora Svečias iš Detroit, Mich 
Kavaliauskaitė, Juozas Laucius 
ir kiti gana puikiai sugrajino.

Bridgenortas
Is Jaunosios Birutės

rezoliucijų 
šalę to vis- 
ir daugybe

mi atsilankyti. Nuo susirinku
sių priklausys gana daug ar 
musų nepriklausomybės šventė 
bus atsakančiai paminėta Chi- 
cagoje ar ne. —Narys.

Vakar vakare atvažiavo savo
Antroji orkestro pamoka įvyks automobiliu iš Detroit, Mich. 
šiam ketverge lygiai 7 valandą žinomas 
vakaro. Visi norintieji lavintis 
ir turintys instrumentus prašo
mi atvykti.

į Šiam ketverge taipjau bus ir 
tėvų komiteto posėdis. Reikėtų, 
kad kuodaugiausia tėvų atvyk
tų ir pasidalintų nuomonėmis 
apie draugijos reikalus. Nuo jų 
daug kas priklauso.

Lietuvių kalbos pamokos, ku
rias veda p. K. Raronas yra pa
sekmingos. Vaikai jau gerai 
pramoko skaityti, o kaikurie 
jau griebės gramatikos.

Po visų švenčių, reiktų su
stiprinti ir J. Birutės veikimą. 
Tėvai yra prašomi, kad para
gintų vaikučius reguliariai lan
kytis ir nepraleisti pamokų, nes 
vėliau sunku bus privyti.

— Koresp.

visuomenės darbuoto
jas J. J. Strazdas. Jis Chicagoj 
ketina pabūti iki ketvirtadienio. 
Jei kas norėtų su juo pasima
tyti, lai kreipiasi j Naujienų 
ofisą.

Pranešimai
P-nios Onos Pocienės Koncerto 

tikietns galima gauti sekamose vie
tose:

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

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

S. Halsted St.
Auditorium Tea Room,

S. Halsted St.
Town of Lake: “Vyčio” 

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

Halsted Str.
Dargiu Red! Estate, 726

St.
West Sidėj: “Draugo” 

joj, 2334 S Oakley Avė.
C. V. Česnulis, 2201 W.
Brighton Park: Maplevvood Phar- 

mačy, 1358 Mamplewood Avė.
R. Andreliunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė.
Ciceroj: Grand Works Pharmacy, 

4847 W. l lth St.
Ir pas “Birutės” ir “Dainos” 

chorų narius ir kitur.

3131-33

Redak-

St.

Mark White Square

Prie 29 ir Halsted gatvių 
yra Mark White Sąuare parkiu- 
kas, miesto palaikomas, kuris 
turi keletą didesnių ar ma
žesnių salių, kuriomis naudoja-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chlcaąo 
Phone Canal 2591

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremunt Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

vvennersten’s
BiiLemian Type

MALT and HOPS Combined

A

LIETUVIU, LIUOSYBĖS 
B-VĖS DALININKAMS

( K EROS
NAMO

GERB. DALININKAI!
Lietuvių Liuosybės Namo Bendro

vės visuotinas dalininkų metinis su
sirinkimas įvyks Vasario (Feb.) 3 d., 
1926 m., Seredos vakare, kaip 7:3(1 
vakare: Savoj svetainėj, 1401-03 So. 
49th Ct., Cicero, III. Visi dalininkai 
kviečiami atsilankyti, nes bus išduo- 
as raportas už 1925 m., iš Bendro

vės stovio. Taipgi yra ir daugiau svar
bių reikalų ap? varstymui.

kurių dalininkų antrašai negeri, 
malonėkite priduoti savo teisingus 
antrašus, ir kurie dar neatsiėrnėtc 
sūrų, malonėsite atsiimti atsinešdami 
rasytes. Kviečia . . • |

Direktorių Valdyba

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks Seredoj, Vasario 3 d., ( 
8 vai. vak., ( hieagos Lietuvių Audi- , 
torijoj. Visi nariai ir narės malonė? j 
kitę dalyvauti, nes yra daug svarbių į 
veikalų apkalbėjimui. Atsiveskite ir 
naują n’.;iu prirašyti prie S. L. A. 
36 kp.

A, Marcijonaitė, Sekr.

L. S. J. Lygos susirinkimas įvyks* 
ketvirtadieny, Sausio-Jan.i 4 d. 1926 
m. kaip 8:00 vai. vak., Mark \Vhite 
StĮuare Park svet. prie 30 ir Halsted 
gat. Visi lygiečiai malonėkite su-i 
sirinkti, nes šis susirinkimas yra 
bai svarbus.—Valdyba.

PASIRENDAVOJA 6 kambariai, 
garu apšildomi, renda tiktai $50 j 
mėnesį. Rpnclasi anf 3-člų lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės į krautuvę, 701 \V. 31 
St.

VYRŲ
SALESMEN’Ų

PASIRENDAVOJA 6 ruimų fia
las—renda $28.00. Taipgi garadžius. 
renda $7.00. 3227 Auburn Avė. KOMIŠINAS IR BONUS

JIESKO KAMBARIŲ FLORIDA ŽEMĖ <

VV. 181h
Rcdakci-

22nd St.

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir de
legatų iš organizacijų nutarusių da
lyvauk Vasario 16 dienos apvaikščio- 
jimė, susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
Vasario 5 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Prašome kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

— Sekretorius

North Sidės Draugijų Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus Seredoj, Vasario 3-čią dieną, 1926 
m., 8 vai. vakare, Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Visi dele
gatai neatbūtinai pribukite j susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 
dėl aptarimo!

— Valdyba

jHunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Vasario 3 d., 1926 
m., Mark White Sųuare Svetainėje, 
•int 29-tos ir Halsted gatvių. Tėvai! 
Jeigu norite, kad Jaunuoliai geriau 
laikytųsi, tai atsilankykite j jų susi
rinkimus.

A, J. Schultz, Rašt.

REIKALINGAS ruimas vie
nam vyrui. Ruimas turi būti 
švarioj vietoj. Ihimeškit į Nau
jienų skyrių.

‘ 3210 So. Halsted St.
M.

—
ĮVAIRUS SKELBIMAI

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERT8 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 S’o. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Mums reikia keleto gerų, 
vyrų reprezentuoti musų 
Florįdos pasiūlymus Chicį- 
gos lietuviams. • Taj yra la
bai gera proga apsukriems 
vyrams1 uždirbti daug pini- 
iu* .1 ’ , v
ATSIŠAUKITE TUOJAU 

Room 315
160 N. La Salfe Street 

Burhham Bl|dg.

PARŠU DUODA bekarnė-Chagrin 
Falls, Oldo. Randasi 18 mylių nuo 
Clevclund—Visi tinkami bekarnės į- 
laisai. biznis geras. Priežastis par
davimo—ligų, šiame mieste yra tin
tai 1 bekarnė ant 3-jų tūkstančių 
gyventojų. Taipgi apylinkės farme- 
rial yra kastumeriai, Del platesnių 
informacijų galite atvykti ypatiškai 
pasikalbėti, nes esu atvažiavęs Chi- 
cagrtn—šiuo adresu Mary Benn<*tt, 
3144 So. Lowe Avė. Arba kreipkitės 
tiesiai .šiurt adlisii—Frank Bennett 
Bakery, J’hagrln Falls, Ohio. Prie
žastis pardavimo-^liga.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Savo bučeime ir gros'ernę 

sios mados pasiūlymas, 
visai apleidžiu biznį, 
pačioje vietojo per 15 
svarbios gatvės, netoli 
utro. 
mba 
kitą biznio namą.

‘1735 W. 35 SI. 
Tol. Lafayette 0005

vėliau- 
savininkas 

Biznis loję 
metų, prie 
didelio te- 

Mainysiu i cottage, bun^alovv, 
2 arba 3 fialų namų arba i

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHIGAGO |

X

V. M. STULPINAS tOMPA^Y ’ 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 S'o. llalstcyl Street 
Notarv Public Phone Yards 6062

- ..... - -

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHIING
I’lumbinję and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

Cicero. UI. Lietuvių Namų Savi-‘ į, i|it 
ninku Kliubo mėnesinis susirinki- $2.85. 
inas jvvks šiandien VV. Lukšto svet.,! 
1500 So. I9lb Avė, 7.30 v. v. Malo
nėkit visi namų savininkai atsilan-j 
kyti ant šio susirinkimo, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstyti. Ži-Į 
not, kad pavasaris ateina, bus daug, 
visokių reikalų.—A. Tumavich, rast.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvai- 

, rleins nėriniams; kaina: 4 uncijų 
1 malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
1 skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekmą- 
dienyj no pietų.

Frank SeleinonaviČius 
504 \V. 33rd St. ’hrie Normai Avė

Jaunosios Birutės tėvų susirinki
mas jvvks ketverge, vas. I d., Mark 
\Vhite Sų. svet (Library rom), 8:3(1 
v. vak. Visi tėvai prašomi atsilan-lį 
kyti, nes yra svarbių reikalų.

—Valdyba.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Pasal- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimų vasario I d. 1926 m. 8 
v. vak. Girtis. Sbatto svetainėj, 1843 
So. Halsted St. Draugai 
visi kuoskaitlingiausiai 
nes turim dąug svarbių 
tarti.—Valdyba.

malonėkite 
atsilankyti, 
dalykų ap-

Birutės Choro dainų praktika 
Aperetės “Surpraise Party’i. atsibus j 
ketvirtadienio vakare, kaip 8 vai. 
Mark \Vhile Parko svet. Visi dai
nininkai ir dainininkės Imkit laiku 
pamokose.—Valdyba.

ASMENŲ JIESKDJIMAI
IEŠKAU Marijonos Griniūtės. 

Paeina iš Vilniaus krašto; gy
veno ('.hieagoj. liiriu svarbų 
reikalų, malonėkit atsišaukti.

Steponas Naunekas
1753 S. Avers Avė., Chicago

Aš JONAS DOMKUS jieškau Juo
zapo Misono. Piriniaus gyveno apie 
Ne\? Yorka. Turiu svarbų reikalą. 
Atsišaukit 1516 S, llanore St. Chi
cago, III. / •

PAIEšKMJ ikirboros Gričienės, 
paeina iš Lietuvos iš Andrijavos. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. 
Prašau jos pačios, arba kas apie 
ją žino, pranešti; busiu dėkinga. 
Labai norėčiau su ja susieiti.

MARCIJONA PETKIENĖ 
1338 So. Albany Avė., Chicago, III.

PAIEšKAU Bladislovo Šiukštos, 
seno draugo. 1 metai atgal jis gy
veno Ind. Harbor, Ind. Taipgi l’a- 
ieškau savo Pusseserės Onos Bu- 
dausties. Girdėjau gyvena Boston, 
Mass. Meldžiu jus patys atsišaukti.

JONAS ADOMITIS
3602 Deodar St. Ind. Harbor, Ind.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris prie bu- 

černės ir grosernčs; aš turiu dideli 
ir geroj vietoj bizni. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir teisingas žmogus, 
turintis įnešti pusę $1,500. Nemokan
ti išmokinsiu. • Kreipkitės laišku į 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III, Box 638.

p

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bų- 
černių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos * kainos.

Sosthettns, 1912 So. State St. 
----------------------- ------------ ...J

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT TAINTING 

& HDW. CO.
Malevojarrf ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, I 
rtilplus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 VVest Iii vision SU 

netoli Marshfield

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

John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 8324

Aš galiu priimti vienų ar du kū
dikiu dienomis į namus prižiūrėti. 
Katros moterys dirba. Su sąlygoms 
susitaikysime. Mrs, Miurkead, 3349 
VVallace St.

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie moterų dresių. 
šaukite.

LEJV1S DBESS CO.
325 W. Adams St.

Atsi-

REIKIA patyrusių merginų prie 
dirbimo lingerie ir kitų gražių prie 
mašinos darbų. Taipgi kalnierių dir
bėjų, gera pradžiai alga, 
darbas.

Atsišaukite tuojau. <LEVVIS DRESS CO.
325 W. Adams St.

Nuolat♦

REIKALINGA 10 vyrų į sindika*- 
tų prie bizniškos prapertės 79th St. 
Keikia turėti $350;’tai yra pelnin
gas biznis. Kreipkjtės laišku į ■

* Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

Box 285

PARSIDUODA grosernė ir 
kendžių krautuvė. Gali pirkti 
visą arba pusę. Sunku vienai 
laikyti. Parsiduoda St. Bernard 
šuo, gerai mokytas- $1(|().*

1936 Canalport Avė.1

AUTOMOBILIAI
FORD, 1 tono trokas, commereial 

viršus, pirmos rųšiea stovyje, $175. 
išmokėjimais. Visuomet atdara. 1741 
W. Madison St.

DODGE, touring, vėliausias mode
lis, 5 nauji cord tajerai. bumperiai, 
užrakinamas, pirmos rųšies stovyje, 
$165. Išmokėjimais. Visuomet atdara. 
1741 W. Madison St.

STAR, coupe, važinėtas 4,2(10 my
lių, pilnai prirengtas, pirmos rūšies 
stovyje, $175. IŠmokėjimaiš. Visuo
met ątdara. 1741 W. Madison St.

STAR, sedan, išrodo kaip naujas, 
$435. Išmokėjimais. Visuomet atda
ra. 1741 W. Madison St.

DODGp, 4 durių sedan, 5 tajerai, 
ekstra prirenpimai, bargenas $185. 
Išmokėjimais. Visuomet atdara. 1741 
W. Madison St.

OVERLAND, sedan, 1926, pilnai 
prirengtas, $385. Išmokėjimais. Vi
suomet atdara. 1741 W. .Madison St.

FORD, pasažierinis coupe, special 
body, disc ratai, bumperiai, $175. Iš
mokėjimais. Visuomet atdara. 1741 
W. Madison St.

STUDEBAKER, coupe, važinėtas 
3,500 mylių, praktiškai naujas, $485. 
Išmokėjimais. Visuomet atdara. 1741 
W. Madison St.

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambariu furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonogrufas, pianolas 
ir radi(T. ' Atsišaukite greitai. 3233 
W. VVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI
$800 grojiklis pianas su gražiu 

bančiumi, 85 geri voleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110. Del išmokėjimo , vieni metai. 
Michelinee.

2332 W. Madison Street
1 fl.

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė su namu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu j kitą biznį, Agentai 
nesikreipkite, J. Dambros, 1409 So. 
49th Ct., Cicėro, UI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Vieta bizniška, ruimai gyvenimui. 
Kreipkitės tuojaus, 10034 So. Michi- 
gan Avė., t’el. Pullman 3036.

PUIKI grosernė! Labai pigiai. Tu
riu dvi krautuves ir negalėdama ap
dirbti, parduosiu vieną. Gera proga 
žmogui su mažu kapitalu. 4554 So. 
Paulina Street.

ANTRI MORGUI Al
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi paikame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNA rlONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafpyette 6738

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojainės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blmncntal & Co., 
110 So. Dcarborn St.

MOKYKLOS
VYRAI:
Kodėl nelUiite nuolatinį darbų? 

Išmokite telegrafuoti. Spcciulizuo- 
jatrte šiame amate. Nėra užpildyta.

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

DĖLIOTI tų, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

M1SS SAGON,
82 W. Washington St.

Room 625

PARDAVIMI i restaurantas 
lietuvių apgyvento.) vietoj, 19822 
S. Michigan A v., Jioseland. Biz-i 
ris išdirbtas. Kaina $2,200. So-j 
liniukas važiuoja Lietuvon.

Tel. Pullman 6995.

GARADŽIUS. PARSIDUODA biz
nis, su opšinu dėl pirkimo ga Di
džiulis namo. Mainysiu biznį ant 
loto arba ant mažo namo. Yra Cadil
lac, Tow lrokas, Cash Begister ver
tė?; $275.00 ir l.l. Išvažiuoju iš Chi- 
cagos. Del tolešnės informacijos at
sišaukite po šiuo antrašu:

1223 West 69th St.

extRa -
. Negirdėtas Bargenas

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
naujoj kolonijoj. Maišytų tautų ap
gyventa vieta. Biznis eina gerai. 
Puikus įrengimai. Priežastis parda
vimo—apleidžiu Chicago. Kam rei
kalinga pasiskubinkit. Atsišaukit, 
Hausit bargeni). 7118 S. VVestern Av.

PARDAVIMUI Moli and Hops 
krautuvė. Geras biznis. Kurie norį 
Dinigų padaryti. Parsiduoda automo
bilius Sedan. Gera pro.ga. Pirkti 
pigiai. Katrie nemoka važiuoti 
mokysiu. Parduosiu viskų sykiu 
bu atskirai.

3553 So. Wallacę St.

i.š-
ar-

PARSIDUODA
Turiu du biznisu. viena noriu 

parduoti arba mainytį ant mažo 
namo. Gražiai įrenuta valgykla ir 
mažu Road llouse. Randasi 10.1 St. 
ir Kean Avė.

Savininkas
3202 So. Halsted SI.

NAMAI-ZEME
. Mainyk!

Savo namą, lotą arba biznį 
ant naujo 2 pagyvenimų 
mūrinio namo arba ant 
kampinio su 5 storais namo, 
kuris neša 20% ant įdėtų pi
nigų. Randasi prie 69th St. 
ir Halsted. šitoj vietoj nuo
savybės kįla kasdien. Yra 
proga padvigubinti pinigus.

. J. Sinkus and Co.
809 W. 69th St.

PARDAVIMUI 3 flatų medi
nis narnos, 5 kambarių kiekvie
nas, labai gerame stovyje, ant 
geriausios 
Savininkas serga, parduos pi
giai, $7500. 2957 Loomis St. 2 f.

gatvės ąpielinkėį.

DIDELIS PASIŪLYMAS, Pardavi
mui South Sjdėje 3 flatų ir krautuvė, 
įplaukų $145 j mėnesį, prie 59th St.. 
larpe Racine ir Halsted St. Labai 
gerame padėjime, kaina $8,500, iš
mokėjimais.

RACINE REALTY CO.
1121 W. 59th St. 1 

Tel. Wentworth 5832

LABAI dailus 7 kambarių na
rnas, S L Charles, pri e pat Fox 
Rivcr, ant 2 lotų ir garažas. 
Parduosius pigiai arba mainv- rnnoiuuv/jv/i uuvruiv ir grūsti- | 1 t *

ne, Storas didelis, fikčeriai gražiau- siu airi namo Rockfordc. Nau-I 
si, biznis daromas didelis, nes kitos jįenos 1739 S.^ Halsted SI. Box 

661.

PAllSIDUObA bučernė ir groser- 
hž. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5914 So. State St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
biznis daromas didelis, nes kitos 

bučernės arti nėra. Ruimai gyvenimui 
užpakaly. Naujienos, 1739 So. Halsted 
St, Box 657.

PARDAVIMUI barbcrnC, ysa 3 
balti krėslai. Biznis nuolatinis. 1739 
So. Halsted St., Box 662. e

PARSIDUODA 2 augščių po (i 
kambarius mūrinis namas. Gazas, 
elektra, maudynės. 6618 So. Rhodes 
Avė. Savininkas, 2618 W. įaither St.

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui restaurantas už pir

mų teisingą pasiūlymų. Geras kam
pinis biznis. 6000 So. State >St.

PARDAVIMUI namas ir biznis, (i 
fintai ir Ii krautuvė. Namas beveik 
naujas. Lengvai galit nupirkti. 5258 
So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, didelis 
bargenas. Vertės $1500. parduosiu 
už $650. 5 ruimai gyvenimui, IVsas 
2 metams. 2152 W. 21 St.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa
gyvenimų, 3 aukščiu muro namą.' 
Platai po I kainb. Rendos $9(1.00 į 
mėnesį. 1625 S. .lefferson St.

i
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Specialus Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pastulyma. Veik tuojaus 
pako) šis pasiūlymas nelius at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 VV. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. ,E. HJJTFILZ, Manager

VYRAI IR MOTERYS 
Kalkite geležį kol karšta. 
Sena patarlė, taigi neatidė

liok jeigu nori ką nuveikti. 
Komercinis telegrafo laukas 
yra 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 savaitines 
algos, žiūrint pagal 
dar besimokinant,
mane tuojaus. W. N. DYE,

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

gabumus
Pamatyk

MOTERYS UŽDIRBA
DAUG PINIGŲ

Prie Beauty darbo, Marcei Waving, 
Permanent Waving, Manicuring 
ir t. t. $200 pilnas kursas — $75, 
jei jus įstosite dabar. Galite, mo
kėti kol mekinsitės.
IŠMOKĖJIMAIS — DIPLOMOS 

i _ VIETOS
DORA FURLONG SCHOOL

OF BEAUTY CULTURE, Ine.
624 So. Michigan Avenue

Blum Bldg. Phone Wabash 2595

i
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NGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly- 

’kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veslfio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (leorrespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commereial 

3301 So. Halsted Chicago, UI. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesoe.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

I


