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Angliakasiai ir kasyklų 
savininkai nesusitaikė

Skandalas Vokietijoj dėl 
pensiją exams

Socialdemokratai susekė, 
valdžia sava valia moka ex- 
kaizeriui ir jo šeimos na
riams pensijas

Revoliucinis sukilims Por 
tugalijoj nepavyko

Skandalas Vokietijoje dėl pen 
sijų ex-kaizeriui ir jo padermei
Angliakasiai ir kasyklų sa- Nepavykęs revoliucinis su

vininkai nesusitaikė kilimas Portugalijoj
Konferencija atidėta: dabar 

be streikas, bet lokautas, 
ko angliakasių vadas

ne
sa

vas.
su

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 3. Portugalijoj vėl ban
dyta padaryt revoliucinį sukili
mą, bet bandymas nepavyko. 
Sukilimo dalyviai, pagrūmoti 
bombardavimu, pasidavė.

Neramumai prasidėjo vakar 
rytą. Po to, kai sostinėj buvo 
paskleista revoliucijos manifes
tas, sukilėliai puolė’ respubli-

BERLINAS, vas. 3. Išėjo 
į aikštę nemažas skandalas. Ei
nant dabar kovai tarp respubli- 
kininkų ir buvusio Vokietijos 

. kaizerio bei princų, kurie sten
giasi atgauti visas savo nuosa- 

| vylx?s — dvarus, palovius ii- ki- 
■ tokius turtus, socialdemo- 
.1 kratai susekė, kad valdžia, l e 

'parlamento žinios ir pritarimo, 
moka pensijas ne lik buvusiam 
kaizeriui, liet ir kitiems jo šei
mos nariams bei giminėms. 
Ex-kaizerio brolis Henry, pa
vyzdžiui, gauna $4,000 pensijos, 
ex-kaizerio sūnus irgi po tiek. 
Tuo talpu gi buvusiems karei
viams, kurie per karą buvo su
žeisti ir liko amžini besveika
čiai, 
20

valdžia moka maksimam 
dolerius mėnesiui.

Traukinio katastrofa
[.Pacific and Atlantic Photoj 
• X

David L. Marshall (po kairei), Philadelphiįos chiroprakto- 
rius, prisipažino nuplovęs galvą panelei Anna May Dietrich. 
Dabar jiszbu$ teisiamas už žmogžudystę.

Estijos 48 tariamą šnipę 
byla Leningrade

Sako, kad kai kurie kaltinamų
jų prisipažinę teikę slaptų in
formacijų Estijai

nebenustačius kos gvardijos kareivius. Puoli
kai betgi netrukus buvo nuvci-

PHILADELPHIA, Pa.,
3. — Angliakasių * derybos 
kietosios anglies kasyklų savi
ninkais vakar pasibaigė be nie
ko. Abidvi pusės nepriėjo prie 
jokio susitarimo ir konferenci
ja išsiskirstė,
dienos iš naujo susirinkti.

Angliakasių unijos preziden-Įkti ir jų vadai suimti.
tas John L. Levvis savo parei- Kita revoliucininkų grupė bu- 
škime sako, kad kietosios ang- vo įsitvirtinus Almadoj, nedide- 
lies kasyklų situacija dabar liame miestely ties Tagus upe 
jau nebe streikas, bet lokautas, prieš Lisaboną. Ta grupė buvo 
Kasyklų savininkai, sako Lewis, paėmus šešias afmotas. Gru- 
nieko daugiau ir nekalba, tik mojama bombardavimu ji p;> 
vieno reikalauja: arbitracijos. galiau šį rytą taipjau pasidavė. 
Bet tai esanti tokia kaina, ko
kios angliakasiai negali mokėti 
ir niekados nemokės. O dėl tos 
priežasties kasyklų savininkai 
nusitarę laikyti kasykals užda
rytas taip |ilgai, kol gyvento 
jai, kol angliakasiai ims badu 
stipti. O tai yra niekas kita, 
kaip gryniausias lokautas.

Chicagos pašto traukiniui susi 
kičus užmušta m?:šink<a:;' ii 
sužeista jo padėjėjas.

Italai nukovę daug maiš 
tininky Afrikoj

Lenkija gyvena didelį pra- 
■' . menės krizį
Iš 900 tūkstančių fabrikų dar

bininkų 300 tūkstančių be
darbiu.

Francuzai ruošias vėl 
pulti riffiečitis

/PARYŽIUS, vas. 3. — 
salas Petain su savo štabu 
die išvyko į Morokką 
naujai pavasarį

BENGAZI, Tripolis, vas. 3.
Gautos čia telegramos sako, 

kad pietų Cyrenaikoj Įvykęs 
stiprus mušis tarp Italų koloni
jos kariuomenės ir to kiaštc 
sukilusių giminių jėgų. Italų 
nuveikti maištininkai buvę pri
versti bėgti į tyrumus, palikę 
daug užmuštų ir sužeistų. Ita
lų nuostoliai buvę vienas už
muštas ir du suže J ’.

____ ______i ...

GALESBURG, UI., vas. S.— 
Anksti šį rytą susikūlė, ištru
kęs iš bėgių, greitasis Chicago- 
Denver pašto traukinys No. 7. 
Katastrofoj traukinio mašinis
tas John Gallagher buvo už
muštas, o jo padėjėjas C. llun- 
ger pavojingai sužeistas. Maši
nisto kūnas buvo palaidotas 
po parvirtusiu ant šono loko
motyvą.

Traukinys No. 7 gabeno vien 
paštą, jokių pasažierinių vago
nų jame nebuvo.

Sovietai paskyrė 1 milioną 
rubliu vaite šelpti

Muštynėse su kubiečiais 
užmušta Amerikos 

jūreivis

Atar
siu n- 

ruoštis 
kampanijai 

prieš riffiečių vadą Abd-el-Kri-
mą. Jis sustos dienai ar dviem 
Madride pasimatyti su kurą-i ----------- .
lium Alfonsu ir pasitart dėl i HAVANA, Kuba, vas. 3. 
bendro veikimo su Ispanijos Mažame Boųuoron miestely, nė- 
kariuomenės vadais. toli nuo Jungtinių Valstijų lai-

------------ ------------ į vyno stoties ties Guantaname
PEORIA 111., vas. 2. Vakar įlanka, vakar tarp Amerikos 

čia nusižudė pasikardama Miss laivyno jūreivių ir kubiečių ki- 
Elbei Garus 12 metų. Driežas- lo muštynės, kuriose vienas 
lis nežinoma. jūreivis buvo užmuštas, o ant-
______________________ ____ ras pavojingai sužeistas. Ame

rikos jūreiviai buvo nuvykę ten 
pUgjrtuokliauti Ir, sako, buvę 

AR NORI KĄ PARDUOTI,1. .
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

ANTVVERPENAS, Belgija, 
vas. 3. — Canadian Pacific li
nijos garlaivis Marloch, plau
kiąs į Kanadą, vakar jūrėse 
ties Flushing susidūrė su Ang
lijos garlaiviu VVhimbrel, plau
kusiu iš Liverpoolio į Antver
peną. Garlaivis Whimbrel 

jvo skaudžiai sužeistas ir
skelbimų kai- skendo. Jo įgulos žmonės 
Mažiausia kai- vo visi išgelbėti, 
colis -(apie 30 I 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

bu- 
pa-

Padarė pogromą sovietų 
konsulate Paryžiuj

tuzinų buvęs karininkas Sako
si dėl keršto norėjęs 
bolševikų konsulų

užmušti

/

Du kariu po septynis 
eina prieš Tebus

Keturiolika nacijų susijungė 
kovoti su komunistų propa
ganda Kinų žemėje

LENINGRADAS, SSSR, vas. 
S. Sovietų vyriausybė sako, 
kad byloj keturiasdešimt as
tuonių asmenų,’ kaltinamų kai
po Estijos šnipų, keletas jau 
prisipažinę, kad jie teikę slap
ių informacijų Estijos vyriau
sybei ir vienam pulkininkui, 
vardu Frank, kurs esąs Angli
jos slaptosios žvalgybos agen
tas.
54 sovietų valdininkai nuteista, 

viena« mirties bausmei
LENINGRADAS, vas. 3. — 

Penkiasdešimt keturi sovietų 
mašinų sindikato valdininkaf 
šiandie pasmerkta: vienas mir
ties bausmei, du dešimčiai me* 
tų kalėjimo, trys aštuoniems 
metams, o visi likusieji trum- 
pesniems terminams kalėjimo. 
Visi jie buvo kaltinami dėl su
ktybių ir vogimo valstybės tur
to. •

t

Proąonuoja oro jėgų armi
ją iš 29,000 vyry

WASHINGTONAS, vas. 3.— 
Kongresmanas Frank James 
(rep., Mich.) inėšė atstovų bu- 
tan bilių, kuriuo numatoma su
daryti Jungtinių Valstijų oro 
jėgų armija iš 4,(100 oficieių ii 
25.000 aviacijos kareivių.

Munšaino darytojas pri
gėrė, putros kubile

ST. LOU1S, Mo., vas. 3. • 
Vienoj užmiesčio grintelėj va
kar rado puspilniame putros 
kubile prigėrusį italą, Paulą 
Berritlieri, 40 metų amžiaus. 
Manoma, kad darydamas mun- 
šainą Berrrittieri apsvaigo pu
tros garais, įvirto į milžinišką, 
20,000 galonų kubilą ir ten sa
vo daromo munšaino putroj žu
vo.

VARŠUVA, Lenkija, vas. 3. 
— Oficialiniai skaitmens rodo, 
kad iš 900 tūkstančių fabrikų 
darbininkų l^?nkijoj vienas 
trečdalis, taigi 800 tūkstančių 
yra visai be darbo.

Bedarbiams šelpti valdžia ir 
samdytojai duoda kas mėnuo 
viso 125,000 dolerių, iš kurių 
bedarbiai gauna, sulyg katego
rija, nuo 20 centų iki 2 dolerių 
savaitei.

Gausybė įstatymu su
manymų kongrese

WASHINGTONAS, vas. 3. 
—Jungtinių Valstijų kongresas 
visai paskendo įstatymų suma
nymuose. Nuo kongreso atsi
darymo dienos, gruodžio 7, iki 
šiol jau įnešta nė daugiau nė 
mažiau kaip 11,737 biliai, ku
rių iki šiol tik try^> tebuvo 
priimti.

t -II - •— -J---

Airija sumažins savo 
kariuomenę iki 

10,000 vyru
DUBLINAS, Airija, vas. 3. - 

Airija taria sumažinti išlaidas 
kaniuomenei iš daugiau kaip 15 
milionų dolerių į 10 milionų 
dolerių, atatinkamai sumažin
dama ir savo kariuomenės skai
čių iš dabartinių 13,GOO į 10.- 
006 vyrų, kartu karininkų ir 
kareivių.

ŠANHAJUS, Kinai, • vas. 3. 
šanhajuj tapo sukurta 

“konstitucinė apsaugos sąjun
ga” kovai su trečiojo (komunis
tų) internacionalo skleidžiamo
mis komunistų doktrinomis Ki
nuose ^r aplamai tolimųjų rytų 
kraštuose.

Tą sąjungą sudaro keturioli
kos tautų atstovai, tarp jų 
anglai, amerikiečiai, belgai, da
nai, francuzai, italai, japonai, 
kinai, norvegai, olandai, portu
galai, suomiai, švedai ir švei
carai.

' Organizacijos kūrėjai sako, 
kad jie turį dokumentinių įro
dymų, kad trečiasis internacio
nalas planūojąs įsteigti komu
nistų -centrus šanhajuj ir ki
tuose Kinų portuose. Jie taip
jau sakosi turį neribotų sumų 
pinigų kovai su komunistų pro
paganda.

Tos organizacijos kovai su 
komunistų propaganda inicia
toriai yra britai (angiai) ir, 
kaip girdėt, ji gauna gausios 
paramos pinigais kaip iš Britų 
valdžios, taip ir iš didžiulių 
prekybinių ir finansinių intere
sų.

PARYŽIUS, vas. 3. Vie
nas buvęs Gruzijos karininkas, 
Georgės Helidize, vakar vienas 
pats padarė f‘pogromą” sovietų 
konsulate Paryžiuje. Ligi atvy
ko policija jis suskubo sudau
žyti visus daiktus konsulato 
priešakiniame kambary ir su
mušti du konsulato sekretorių.

Policijai Helididze pasakė, 
i visokiais 

gražiais žadėjimais priviliojus 
grįžti Rusijon ne vieną pasiša
linusių į užsienius buvusių ka
rininkų gruzinų, bet kai tik tie 
parvykę sovietijon, tuojau bu
vę sušaudyti. Atsikeršydamas 
už tai jis dabar norėjęs užmuš
ti sovietų konsulą. .

MASKVA, vas. 3. — Sovietųsovietų valdžia
valdžia paskyrė 1 milioną ruln 
lių (500 tūkstančių dolerių) 
gelbėti besi bastantiems bena^ 
miams vaikams, kurių pilna vi
sose Rusijos dalyse, ir kurie 
gyvena elgetavimu ir vogimu.

Apskaičiuojama, kad tokių 
palaidai besibastančių vaikų 
visoj Rusijoj yra apie 400 tūk
stančių. ,

Kanada atmetė aukštą 
tarifą J. V. produk

tams

MILIŪNAI LABDARYBEI

Fabrikininkai aukojo $3,000,000 
labdaringoms įstaigoms

MUNCIE, Ind., vas. 3.
Bali Brothers kompanijos savi
ninkai, George Bali, Krank 
Bali ir L. L. Bali, stiklinių indų 
fabrikininkai, paskelbė šiandie, 
kad jie aukoją vėl 1,650,000 do
lerių įvairioms labdarybės, įs
taigoms. Su šia auka jie iki 
šiol bus paaukoję Indianos val
stijos labdaringoms įstaigoms 
viso 3 milionus dolerių.

MILIONIERIUS NUSI
ŽUDĖ.

i BIJO POLICIJOS LAZDŲ

Paryžiaus reporteriai prašo 
sisaugojimo ženklų

ap-

PARYŽIUS, vas. 3. — Parv- 
žiuje ^dažnai atsitinka riaušių 
ir, jas malšinant, dažnai polici
jos lazda pataiko j nekaltą gal
vą; ji kartais kliūva ir smi
laus reporterio makaulei. Del 
tos priežasties dabar laikraščių 
reporteriai kreipėsi j vyriausy
bę prašydami, kad jiems butų 
duodami tam tikri ženklai, re- 
porteriškos žvaigždės, kad po
licija riaušių metu galėtų juos, 
pažinti ir atskirti nuo riaušių 
dalyvių.

OTTATVA, Ont., vas. 2.
Kanados parlamentas vakar 125 
balsais prieš 115 atmetė kon- 
sevatorių sumanymą' įsteigti 
aukštą ttnifą gabenamiems iš 
Jungtinių Valstijų anglims ir 
žemės ūkio produktams.

Susekę sąmokslą nužu
dyt Graikijos premjerą

ATĖNAI, Graikija, vas. 3.— 
Policija šiandie padarė kratą 
komunistų centre Atentiose ir 
iš suimtų dokumentų radus, 
kad butą sąmokslo nužudyti 
premjerą Phngalosą ir kitus 
Graikijos valdininkus. Trys ko
munistų vadai buvo areštuoti.

■" 1 ■ " » -.1 ■ I-

Audra Floridoj
___________________________ I

M’EST PALM BEACH, Fla., 
vas. 3. — čia ir apielinkėj šį 
rytą siautė smarki vėsula, ura-' 
ganas, padaręs daug žalos. 
\Vest Palm Beache, Lake 
VVorthe ir Green Acres kelioli
ka namų sugriauta, taip kad 
apie 300 žmonių likb be pasto
ges. Vienas vaikutis buvo už
muštas ir du kili asmens su
žeisti.

Du vaikai prigėrė gel
bėdami šunį

Garantija 
Greitumas 

4

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

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

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

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

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

BENTON HARBOR, Ind., 
vas. 2. — Praeitą sekmadienį 
du vaikučiai, James ir Richard 
Lane, pirmas 11, antras 6 me
tų, jjandč Phw Pa\v upėj išgel
bėt} savo šuniuką, įkritusį į 
eketę, bet begelbėdami patys 
sukrito vandenin po ledu. Jų 
kūnų iki šiol nepavyko surasti.

E? raDAYTON, Fla., vas. 3.
Išvažiavęs automobiliu į lau- 

bu-; kus, netoli Flagler Beach, va
kar nusišovė milionierius Wil- 
liam Madison VVooct, buvęs 
American Woolen kompanijos 
pirmininkas. Nuo laiko kai 1922 
metais automobilių nelaimėj 
buvo užmuštas jo sūnūs, Wood 
visados buvo susikrimtęs ir ne- 

> draugavus, 
į kad gyvenimas esąs nieko ne- 

Sąjungą be jdkių saly- vertas. Be to jo sveikata bu- 
j vus pairus.

Pritarė Vokietijos įsto
jimui Sąjungon

BERLINAS, vas. 3. — Reich
stago užsienių reikalų komisija
šiandie 18 balsų prieš 8 pasisa- kartą sakęs savo 
’.Z, „j Vokietijos'įstojimą fkė\ už 
Tautų 
gų-

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro spėji kas šiai dienai spe- 
’ja: '

Aplamai gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; pusėti
nas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai sietyė 35° F. t

Šiandie saulė teka 7:01, lei
džiasi 5:07 valandą.

Meksikos banditų vadai) 
užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
3. — Trumpame susikirtime 
tarp federalės kariuomenės bū
rio jr banditų šaikos netoli Te- 
peaca, Jalisco valstijoj, buvo 
užmuštas banditų vadas ir mai
štininkas Francisco Tolcntino.
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tai yra netikęs dalykas! Varge 
tu mano, kaip komunistams 
tenka “s tora votis”, kad prisB 
plakus prie minių!

Ką gi komunistai 
toje nacionalizacijos, 
dabar remia tiktai 
Jie siūlo nuversti

siūlo vie- 
ktiriu jie 
iš bėdos? 

buržuazinę

Draugai, Pasidar 
duokite!

Bergeris Smerkia 
Fašizmą

LJ8.S. Pildomasis Komitetas
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. JurgelionienS, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė. k

— visi Chicago, III. . • •

L.S.S. VIII Rajono Centro
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius —* I*
S. Fnirfield Avė

Finansų sekr. — i
Moųroe St., Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

A. Rypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona VilienS ir A Vilis.

M. G, Muurlcas, 4333 
Avė.. Chicago, III.
- O. Baniene, 1729 W.

LICTUVIV DARBININKŲ LITtettATUROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, AŲ1

. Nacionalizacija ir 
Socializacija

Socialistai kovoja už įsteigi
mą socializmo tvarkos. Kas yra 
ta socializmo tvarka?

Paprastai atsakoma į šitą 
klausimą taip: socializmas yra 
tokia tvarka, kurioje gamybos 
ir susdsiekimo priemonės pri
klauso ne atskiriems žmonėms, 
bet Visuomenei. Socializmas, 
pagal šitą avkinimą, skiriasi 
nuo dabartinės, kapitalistinės, 
tvarkos tuo, kad jame privati
nė nuosavybė bus pakeista vi
suomenine arba kolektyve (ben
dra) nuosavybe.

Reikia čia pridurti, kad joks 
rimtas žmogus neįsivaizduoja, 
jogei privatinė nuosavybe soci
alizmo tvarkoje turės išnykti vi
siškai. Rubus, kuriuos asmuo 
dėvi; maistą, kurį jisai valgo; 
namą, kuriame jisai gyvena su 
savo šeimyna, — joks protaująs 
žmogus nemano, kad reikėtų 
“suvisuomeninti“. Nes tai bu
tų bereikalinga. Tokia tvarka, 
kurioje visiems priklausytų ne 
tiktai darbo (bei susisiekimo) 
priemonės, bet ir privatinio var
tojimo daiktai, butų jau ne so* 
cializmas, bet komunizmas — 
panašus į tą komunizmą, kurio 
šiandie laikosi vienuolynai. Miu 
noma net, kad socializmo tvar
koje privatinė nuosavybė pasi
liks ir daugeliui darbo įrankių 
(daugiausia smulkių), kurie ^nė
ra svarbus pačiam visuomenės 
gyvavimui — kaip, pav. įrankiai 
gaminimui kokių nors prašmat
numo dalykų.

Kalbant apie visuomeninę 
nuosavybę socializmo tvarkoje 
visuomet reikia turėti omenėje 
tiktai neapseinamas visuomenei 
produkcijos (ir komunikacijos) 
priemones — žemę, dirbuves, 
kasyklas, geležinkelius ir t. t Į 
Bet ar socializmas iš tiesų tikt
ai tą ir tereiškia, kad šitie daik
tai pareis iš vienų rankų j kitas, 
kad pasikeis jų nuosavybė?

Daugelis žmonių taip galvoja, 
bet tai yra didžiausia klaida, ko
kią tiktai galima šiandie pada-

į jį tiktai vieną pataisymą. Jie 
sako, kad prįe suvisuomeninto 
arba nacionalizacijos (pramo
nės ir t. t. paėmimo į valsty
bės rankas) reikią dar pridėti 
valdžios pakeitimą: valstybes 
galia turinti pereiti iš buržua
zijos rankų j proletarinės par
tijos rankas — tuomet busiąs 
jau tikras “socializmas”.

Kol valdžia esanti buržuazi
jos rankose, tol, pasak komu
nistų, gyvuojanti dar kapitaliz
mo tvarka, nežiūrint kas valdąs 
pramones. Jeigu pramones val
dą atskiri kapitalistai arba ka
pitalistų kompanijos, tai toks 
kapitalizmas esąs “privatinis’’; 
jeigu gi pramonės esančios na
cionalizuotos (suvalstybintos), 
tai čia esąs “valstybinis kapi
talizmas“. Bąt kaip vienam, 
taip ir antram atsitikime esąs 
visgi lik kapitalizihas, o ne so
cializmas, kol politinę galią tu
rį savo rankose buržuazijos at
stovai. Socializmas prasidedąs 
tiktai nuo tos valandos, kai pro
letariatas nuverčiąs buržuazinę 
valdžią ir paverčią s industrijos 
įstaigas “proletarines valsty
bės” nuosavy 1.?.

Toki bolševikiško socializmo 
supratimą mes randame, pav. 
Brooklvno “Laisvės“ straips
nyje; apie valstybinį kapitaliz
mą ir socializmą (vasario 2 d. 
1926 m.), kur mėginama įro
dyti. kad anglies pramonės per
organizavimo planas, kuri ne- 
s.nai pasiūlė valdžios komisi
jai Anglijos mainieriai, netu
rįs; nieko bendra su socializa- 
ei ja. ’l'o plano Įvyk mimas, pa
sak “Laisvės“, reikštų tiktai 
piivatinio kapitalizmo pakeiti
mą valstybiniu kapitalizmu. 
Valstybinis gi kapitalizmas 
esąs taip pat netikęs dalykas 
darbininkams, kaip ir privati
nis, arba net aršesnis už jį: 

 

valstybii\įo kapita- 
t'darbinin

“Tik prievarta nugriovus 
(o jeigu neprievarla, tai ne
gerai? Red.) buržuazinę val
džią ir pervedus j darbo žmo
nių rankas, plauks jiems 
nauda iš nacionalizuotos, so
cialistinės pramonės.”
Taigi pagal šilą receptą so-’ 

cializmo tvarka reiškia pramo
nės naciocializaciją darbo žmo
nių valdomoje valstybėje.

Visi gėrai* žino, kad darbo 
žmonių valdžios komunistai 
nepripažįsta. Jie pripažįsta tak
tai savo partijos diktatūrą. Bet 
čia mums tatai nesvarbu. Gana 
to, kad jie supranta socializmų, 
kaipo tam tikrą valdžios ir 
nuosavybes formą.

Gerai. Pirmoje straipsnio da
lyje mes jau nurodėme, kad 
nuosavybė nėra visuomenės pa
grindas. Na, o kaip su valdžia: 
ar ji yra tas pagrindas, ant 
kulio stovi visuomenės gyve
nimas? žinoma, kad ne! Val
stybės tvarka, valdžia ir poli
tika randasi nuo. visuomenės 
pagrindo dar toliau, negu nuo
savybes dalykai. Kaip gi tat 
valdžios pakeitimas kartu stt 
nuosavybės formos pakeitimu 
gali reikšti socializmo

Aišku, kad tas neva 
lizinas”, už kurį stoja 
kai iš “L.” pastogės, 
nuo kapitalizmo 
viršūnėse, 
Jo pamatai yra kapitalistiški.

Visuomenes gyvenimo pama
tai yra ekonomijoje, t. y. tuo
se santykiuose, kurio susidaro 
tarpe žmonių darbo eigdje. Tuo 

4>i tarpu bolševikiški komuniš- 
tai apie šitą dalyką visai ne
galvoja, kuomet jie kalba apie 
“socializmą”. Jiems rodosi, kad 
socializmo įvykinimui pakaksią 
tiktai pa keisti dirbtuvių bosus 
ir valstybės tvarkdarius! liti 
yra įsivaizdavimas ignoranlų, 
kurie neturi jokios nuovokos 
apie visuomenes gyveninio klau
simui

Per kokį trejetą mėnesių visi 
sąjungiečiai privalo pasidar- 

, buot, kiek galėdami, kad sutei
kus (langiaus pagalbos musų 
draugams Lietuvoje, socialde
mokratams.

Lietuvos darbo žmonėms atei
na svarbi kvotimo diena — rin
kimai į Seimą. Jie įvyks ant
roje pusėj fe balandžio mėnesio 
arba pradžioje gegužės. Nuo ši
tų rinkimų rezultatų priklausys 
Lietuvos vidaus ir Užsienio poli
tika per ateinančius trejus me
tus. Jei laimės klerikalai, tai 
Lietuva turės dar trejus metus 
klerikalinės reakcijos ir erbur- 
to. Laimėję rinkimus, klerika
lai gal net pasidarys aršesni, 
negu iki šiol. Kad savo viešpa
tavimą labinus sustiprinti, jie 
stengsis pravesti Seime naujus 
yaržančius įstatymus, išbraukt 
iš konstitucijos paragrafus, ku
rie garantuoja žmonėms pilieti
nes teises, ir uždėt savo leteną 
ant viso Lituvos gyvenimo.

Nuo šitos 
gali išgelbėti 
pralaimėjimas 
rinkimuose,
dabar būt atkreiptos Visos Lie
tuvos darbo žmonių pastangos. 
Ir mes, Amerikos lietuviai dar
bininkai, turime jiems padėti.

Taigi ir stikruskime. Iki rin
kimų beliko tiktai koks treje
tas mėnesių. Per šj trumpą lai- 
kį kiekviena L. S. S. kuopa ir 
krckvienas ' sąjungietis privalo 
bent kuo nors prisidėti, kad su
teikus paramą Lietuvos social
demokratams. , Vieno
auka dabar gali turėt dauginus 
reikšmes Lietuvos darbininkų 
ateičiai, negu Šimtas, dolerių po 
rinkimų., -

Socialistų atstovas Jungtinių 
Valstijų kongicse, Victor Ber- 
ger, įnešė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama, kad prezidentas 
Coolidgc praneštų Italijos val
džiai, jogei šio krašto žmonės 
piktinasi fašistų vartojamomis 
priespaudos ir smurto priemo
nėmis.

Įvade į rezoliuciją sakoma, 
kad dabartinė fašistų valdžia 
persekioja visas žmonių gru
pes, kurie nesutinka su val
dančiosios partijos politika; ji 
persekioja masonus, , katalikus, 
liberalus, socialistus ir laisvųjų 
profesinių sąjungų narius. Ame
rikoje gyvena milionai žmonių, 
kurie priklauso toms grupėlps, 
ir lodei fašistų priespauda yra 
susirūpinę skaitlingi piliečių 
sluoksniai šiame krašte.
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MASKAKADĮI BALIUS

Avenue

PARANKIAUSIAS
KELIAS

lizmo”, rašo “L.”, 
kai lygiai (ir dar laKųu'i) i 
naudojami, kaip prie pi 
tūlio kapitalizmo. Iš jų darbo 
valstybė išsunkia ne lik pel
nus ir kitokius išmokesčius 
buvusiems pramonių savinin
kams, kapitalistine valstybe 
dar ir pati sau, sayo mašinai 
t reškia pe lnus iš darbo žmo-

“socia- 
bolševi- 
sk iriasi 

liktai savo
bet ne pamatuose.

Anglijos mainieriai išmano 
šimtą kartų dainiaus už juos, 
nes jie (Ii: mainieriai) reika
lauja ne tiktai naimti kasyklas

perorganizuoti- anglies pramo
nę. Perorganizavimas pramonės 
lokiu budu, kad jdje susidaro 
visai kitokie santykiai' tarpe 
svarbiausiųjų ekonominių gru
pių — darbininkų, vartotojų ir 
vedėjų, ir yra tas, kas at
skiria sociaiizacija r.uo papras-

Pašalpa Streikuojantiems 
Angliakasiams

Socialistų partijos ccnlralinis 
organas,

nelaimes Lietuvi) 
tiktai klerikalų 

ateinančiuose 
Į šitą tikslą turi

dolerio

Seni žmonęs gali rasti pa
lengvinimų nuo dau

gelio ligų
Tuksiančiai vartoja naują prirengitną 

ir sako, kad Nuteiktą jiems
I puikų palengvinimą j ke

letą diedų
Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs Jums, Hk nutikite pas aptieRo- 
rių ir nusipirkite buteli šio naujo pri- 
rengimo. Jis Vadinasi Nuga-Tonc. 
Vartokite jj keletą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują Ir 
kūną greitai, suteikia saldų išmain
au miegą, stimuliuoja kepenis ir ink
stus ir reguliuoja skilvį ir žarnas. Iš
dirbėjai žino labai gerai, kad Nuga- 
Tone suteiks jums tiek gero ir jie 
įsake visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžin
ti, jei jums nepagelbės, žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama pas 
visus aptiekorius.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

SL Miciielsonas Bengiasi 
į Maršrutą

Rengia

Lietuvių Tautiška Parapija 
feąvo Svetainėje

Ant 3501 So. Union

Sub. Vas. 6 d., 1926
vak.Pradžia 7:00 vai.

Įžanga bOc
šiame baliuje bus duodamos- bran

gios dovanos, 1, 2 ir 3 ir visiems ki- 
tiefhs, kurie bus apsidarę maskara
dų drabužiais.

Kviečia KOMITETAS

Nąujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kaunu ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

gera Naujiena. Naujas s. v. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, piskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivaj milžinai, kaip 
.UAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southamptoių 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
<auna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prįe mus vietinių agen- 
aęba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

17 S<». State Su Chicago. Hl

Tiesiog j Klaipėdą 
3-čia klesa

BALTIJOS AMĘttIKOfl LINIJA 
6 Kovo-18 Gegužio-17 Liepos 

-Tiesus Kelias 
iš porto j portą 

Užsisakykite vietas , šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi.

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

Jeigu norit važiuot 
J LIETUVĄ 

J'asiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lltuania” 16-tą dieną Kovo
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: — 
120 North La Šalie Street, Chicago

Tel. Lafayctte 4228
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadot 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Ytiška,
3228 W. 38th Chicago, III.

tų

J’rašaįinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 

• bet ne laxative neskau
dina vidurių. Veikla ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Garsinkitės Naujienose

Ne, scctL.zzmas neitus ir ne
gali būt vien tiktai kitokia 
nuosavybės forma! Nuosavybė 
juk nėra net visuomenės pa
grindas. Ji yra teirės-Jdalykas, 
o teisė yra tiktai išraiška to, 
kas dedasi visuomenės gyveni
mo pamatuose. Pagrindas, ant 
kurio stovi ir teisė ir politika 
ir kitokie yisuomejiės gyveni
mo reiškiniai, yra ekonominiai 
santykiai. Taigi, jeigu socializ
mas butų tiktai ’ kitokia nuosa
vybės forma, negu dabartine, 
tiė^reikštų, kad jisai skiriasi 
nuo kapitalizmo tiktai • avo pa
viršium, o jo pagrindas yra 
toks pat, kaip ir kapitalizmo 
tvarkos! Na, ar tai nebūtų ab
surdas?

Bet kaip tik šitokį absurdą 
ir skelbia tie* žmonės, kurie sa
ko, kad paėmimu-į visuomenės 
rankas kapitalistų biznio įstai
gų busianti įvesta socializmo 
tvarka. E:>i kurie gi po žodžiu 
“visuomenė“ supranta valstybę, 
taip kad sočia lizino įvykinimas 
pas juds reiškia nacionalizaci
ja.

T( k į 'absurdišką supratimą 
šiandie turi tyrp kitų ir rusiš
kos rųšies komUilLtli. Jie deda,

Gana netikėtai po šitokio pa- 
iciškimo mes užtinkame “L.” 
straipsnyje pripažinimą, kad 
tam nelemtam kasyklų “nacio
nalizavimo” plaihii pritariu 
Anglijoje ir komunistai! Esą, 
girdi, taip:

Gavome žinią, kad dgr. St. 
Micbelsonas, “Keleivio” redak
torius, sutinka apvažiuot su pra
kalbomis stambesniąsias lietu
vių kolonijas rytuose ir vaka
ruose. Gaila tiktai, kad drg. 
Michelsonas negali ilgam laikui 
pasiliuosuoti nuo savo darbo, to
dėl jo maršrutas tęsis tiktai apie 
tris savaites.

Maršrutą organizuoja drau
gai binghamtdąiečiaf (kreiptis 
reikia į P. B. Balčikoni, 77 
Glenvvood Avė., Binghamton, N. 
Y.). Jisai gal būt prasidės dar 
šj menesį. Manoma, kad kalbė
tojas aplankys šias vietas: 
Brooklyną, Netvarką, Philadel- 
phiją, Baltimore, Pittsburgh ir 
apielinkes, Youngstown (Ohio), 
Chicagą ir apielinkes, Grand 
Rapids, Detroit, Rochester, 
Binghamton, Wiikes Barre 
(Pa.) ir gal dar dvejetą kitų 
vietų Pennsylvanijoje. L. S.'S. 
VIII rajono komitetas jau yra 
nutaręs prašyti, kad Chicagai ir 
apielinkems butų paskifta bent

“Kadangi tarp Anglijos 
inainierių yra išsiplatinęs 
kasyklų nacionalizavimo o- 
balsis, tai ir tos šalies ko
munistai rerdu judėjimą dė
lei kasyklų nacionalizavimo. 
Tik komunistui aiškina dar
bini ūkams, jog, galutinoj iš
vadoj, nieko gero darbinin
kam neduos nacionalizavi
mas, kol valstybės vairą lai
kys savo rankose kapitalis
tai bei jų šalininkai. Bet te
gu patys darbininkai prakti
koj patiria, ką tatai reiš
kia.”

American Appeal”, 
smarkią kampaniją 

streikuojantienfs kietosios ang
ies mainieriams sušelpti. Par
tijos pirmininkas, Eugene V. 
Delis, paskelbė tame laikrašty
je atsišaukimą ir pats pirmuti
nis paaukojo $10.00 į streiki
ninkų šelpimo fondą.

Ntw Yorko socialistų orga
nizacija renka ne liktai pini
gus, h.1 ir rubus neturtingoms siekimo. 'Visos L. S. S.

Drg. St. Miclielsonas yra pui
kus kalbėtojas ir jau labai se
nai nebuvo su prakalbomis toli
mesnėse kolonijose. Publika .jo 
pasiilgus, todėl nėra abejonės, 
kad jo maršrutas turės gero pa- 

ir
L. D. L. D. kuopos ir šiaip or
ganizacijos, kurios norėtų reng- 

nę ti jam prakalbas, tegu susižino 
su maršruto organisatoriais 

. (aukščirus nurodytu adresu) be
• ! jokio atidėliojimo.

Partija

t reik i ninku šeimynoms.

Konvencija
Amerikos Socialistų 

laikys savo metinę konvenciją 
šiemet Pittsburgh’e, Pa. Ji pra
sidės gegužės mėn. 1 d.

Ton konvencijon yra 
čiami, kaip visūomet, ir 1 
nių federacijų atstovai. 1 
Pildomasis Komitetas jau yra 
gavęs pakvietimą ir artimiau- 
tiamt posėdyje svarstys tą 
klausimą.

Nuo Spuogų
kvie- 
tuuti-

Stebėtina logika! Kasyklų .na
cionalizacija neduos nieko ge
ro darbininkams, ji net pablo
gins jų padėtį — bet vis tik 
komunistai agituoja už ją, ka
dangi tas obalsis yra “išsiplati
nęs” ir kadangi darbininkams 
reikia Ištirti praktikoj, kadę nusipirk typewriterį.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —.

Cadum Ointment prašalinu spuo
gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptiską 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogu išbėrimų, už- 
gavimų, jsidrė.'-kimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Joi jus negalite'gauti Cadum Oint- 
iiient savo aptiekoje, tai siųskite 
pas The Omega Chemical Cotnpany 
576 Fifth Avenue, New

Naujienų Ekskursija
LIETUVON

Gegužio-May 15 dieną, 1926

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

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

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite niums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais. Del Jūsų patogumo iški rpkite ir prisiusite čia paduotų kupo
nų, o Jūsų reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.
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NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

KUPONAS
1926Sauf.io .

GERBIAMIEJI: —
Aeš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 

Ekskursija ir norėčiab žinoti visas informa- 
ciias apiė prisirengimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grįžti atgal. Ko
kie ctokumentai man reikalingi ?

Vardas ir pavardė ..............................................
1 *

Adresas .... ....................... '......... ........... ...............

fiestas ir/valstija ............  •............ ........
l’tuiy, g.
York. K
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[KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Teko biskutį nugirsti, kad 

Chicagos Birutė žada atva
žiuot į musų xkolioniją su ke- 
nošiečiais paflirtuoti. Butų 
malonu, kad ji tai ir padarytų, 
nes kenošiečiai gerai žino, kad 
“Birutė” yra skaisti mergaitė;

• . * * H*

gal butų neprastos pasekmės, 
nes ji moka gražiai flirtuoti, o 

moka dainuoti.
nesnaudžia - 

tinkamai ir

penkinę; turbut tokie ir biznie
riai, nes koks tavoms. tokis ir 
pinigas . (' 
das

O gal per kitas. Kalė- 
pabrangs? <

— žaibas.

Newark, N. J
Apvaikščios Vasario 16

dar gražiau 
Kenošiečiai irgi 
dirba, mokinasi 
gražiai paromansuot su Birute. 
Taigi sujudo visi ir rengiasi 
duoti .didelį koncertą. Dirba 
visi m teliečia i išsijuosę, kad
tinkamai sutikus publika su 
naujais vekalais, kaip dainoj, 
taip ir muzikoj. RatelieČiai tie
siog sako, kad šis kohceitas 
bus vienas iš gražiausių, kokis 
kada nors yra buvęs Kenoshoji 
Programa^ bus“ įvairus ir gra
žus; susidės iš Stygų orkestro, 
choro. Mergaičių choro, 
kvarteto, duetų, solo ir 11’, 
vertas įvyks vasario 7 d., 
iria svetainėje, Milwaukee

Kon-

Dailės Ratelis dar nėra pub- 
abcjonės, 
prishon- 
koncertr 

naujomis
muzikos

likos apvilęs, tai* nėra 
kad jis yra tinkamai 
ges ir prie dabartinio 
— publika sutikti su 
dainelėmis ir
iriais. — Dainorėlis.

kuri-

So, Omaha, Nebr,
žiūrint j musu vietos litetuvių 

darbuotę pasidaro nesmagu, o 
kartais ima ir juokeff“. Visuo
meninis veikimas pas mus yra 
visai apmiręs, nors ir butų kam 
veikti, bet apsileidimas pas vi-, 
sus didžiausias. • •

Kitiems nieko neveikiant, čia 
tad įsigalėję Romos agentas. Jis 
turi gana daug avelių, kurios 
atiduoda savo vilnas geruoju;; 
bet yra ir tokių avelių, kurios Į 
kerpamos spardosi, ar ir visai 
nesiduoda kirpti. Tokias aveles,1 
žinoma, piemuo jau senai yra 
prakeikęs. Bet visgi jų vilna

Vietos Vilniaus Vadavimo 
Komitetas rengia iškilmingą 
apvaikščiojimą astuonių metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių. Ap vaikščiojimas
įvyks utaininke, vasario 16 d. 
(Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną), 
d r-jos svetainėje,

kiasi iš tokios keistos harmo
nijos. Ten buvo ir smuikoi ių, 
bet, žinoma, jie ten negriežė, o 
tik mokinosi. Taipjau dainavo 
ir vaikų choras, lH»t matyt, 
ka<! vaikai labai maž'ri ir nerū
pestingai lavinami.

Po to išeina to vakaro neva 
pirmininkas maineris B. ir pus
tydamas nosį pristato “dainuo
ti” iš Chicagos Jukelį. Na, bra- 
čia, šis “dainininkas” s keis
čiausias iš jų visų. Mat jis ne
dainavo, ale verkė, sakydamas, 

ir “Naujienos’ 
i komunistus, | susirinko 

kviečiame žmonių ir visi,

kad “Draugas” i 
j užgulė Chicagos 
tai mes chicagiečiai 
detroitiečius ir clevelandiečius 
talkon padaryti “Vilnį” dien
raščiu, tą galima esą padaryti 
dedant phfigus ir perkant šorus, j 
O kai turėsią du dienraščiu — i

Šv. Jurgio
180 Nev MADOS

Apvaikščiojime 
Varpo choras, žymus 
i ai: v ice-konsulą s P.

dalyvaus 
kalbėto- 

Daužvar- 
dis, adv. A. Navakauskas, ko-
misionierius Murray ir k„ taip
jau bus rodomi paveikslai, iš 
Vilniaus apielinkės. įžanga 
dykai.

Rengėjai kviečia visus vietos 
ir apielinkių lietuvius dalyvau
ti šios svarbios ^tautos šventės 
apvaikščiojime. — V. V.

Detroit, Mich.

2416 ,

ir “Ai- 
Chica-

stipriu 
palink-

> Sausio 24 d., Ilouse of the 
Masses svetainėj, įvyko .loniš- 
kienės (Menkeliuniutės) kon
certas. Koncertą rengė, komu
nistai iš “Laisvės” sekėjų aba
zo.

Pas komunistus, kaip visuo
met, taip ir dabar, iš koncerto 
pasidarė komunistiškas jomar- 
kas. Mat jie į koncertą pasi
kvietė Jukelį ir varė komunisti
nę agitaciją.

Programas šio vakaro buvo 
lapai nevykės, nuobodus nijAi- 
nys. Apart p. Joniškienės pro
gramų i išpildyme dalyvavo keli 
vietiniai dainos mėgėjai 
do” choras. Taipgi ir iš 
gos Jukelis “dainavo”. 
’ P-ia Joniškienė savo 
ir maloniu balsu gražiai
smino detroitiečius, sudainuoda- 

nėpaliauTa piemeniufrupėti, "tad*1* a,r <<a»Siau linksmų 
dainelių, už kurias publika ją 
labui gausiai apdovanojo aplo

dismentais. Vietinis dainos mė
gėjas, turys stiprų baritonč 
balsą, St. Ktmkus pagirtinai 
sudainavo keletą lietuviškų šir
dį raminančių dainelių. *

K. Karpus gi nors jau senai 
lavinasi dainavimo, bet galas 
žino kodėl jis neprogresuoja. 

[Bet jis jaučiasi didelis vyras, 
net įr lietuviškų ( dainelių neno
ri dainuoti, daugiausia griebiasi 
rusiškų. Taipgi buvo ir miš
rus duetas, bet dainuot negalė
jo, tik pamikė ir pasislėpė už- 
kulisų. O kai “-Aido” choras 
dainuoja, tai net stulpai j uo

jis nori ir tas aveles pdsigau- 
ti i savo gardų, kad ir fas galėtų 
kirpti. Tad musų piemuo suma
nė visus sunumeruot, kaip kad 
stock .varduose sunumeruoja 
avis ir kiekvienai avelei pasiun
tė po 52 numeriuotus konventus, 
su pažymėjimu, kad i vienų galą 
reikia dėti bažnyčiai ,o į kitą 
galą — mokyklai. Kuris gi ne
ateis, ta» piemuo žinos* kad ta 
avelė yra paklidusi — nuėjo pas 
“cicilikus”.ar ‘bolševikus”. Nors 
ir dabar yra prie durų pastaty
tas vienas avinas skaityt aveles, 
bet turbut nekaip suskaito, kad 
reikia avis sunumeruot.

Pereitais metais kunigas- pasi- 
budavojo mokyklą ir šokių salę, 
neva visą tai lietuvių. Bet kaip 
išrodo, lietuvių mokyklą kunigui 
mažiausia rupi ir mažai mokslo 
joje tėra; jam daug daugiau ru 
pi šokių salė, taip kad.ir adven
tuose toj salėj šoko, kad net vis
kas ruko, kad net ir šventieji 
ant lentynų linksmai stapinėjp.

Taip tai “veikia” So. Omahos 
lietuviai. Bet ko norėt iš ave
lių, jei ir tariamieji laisvamaniai 
pasirodo nė kiek negeriau. Štai 
pe? pereitas Kalėdas visi biznie
riai suėjo i bažnyčią pasveikinti 
užgimusį Jezusėlį, pasveikinti, 
žinoma, doleriais, nes kaip išro
do, kitokis sveikinimas dievams 
(ar gal tik kunigams) nėra toks 
malonus. Vienas iš biznierių 
buvo pasiskiręs duoti penkinę, 
bet jo žmona pasipriešino, tad 
sutarė duoti tris dolerius. Baž
nyčioj betgi šalę sėdys kitas biz 
nierius padavę visą penkinę, tai 
ir anasis biznierius prie savo 
trijų doleirų įlar pridėjo du do
leriu J r irgi Lietė penkinę, tur- 
but pasirodyti, kad jis irgi turf 
penkinę ir kld jo vardas gali 
būti lygus lotiems biznieriams. 
Tai taip pigiai biznieriai parduo
da savo vardą tik už vieną

No. 2116 Paprasta, graži ir la
bai jauninantį suknelė. Ją galima 
greitai pasisiūdinti iš brangios arba 
pigios materijos.

Sukirptos Tnieros 14, 16 metų ir Į 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardo 36 colių ma
terijos dėl suknios ir 2 yardu 36 co
lių materijos dėl bliuzkos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš Į 
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 krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

fNAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............._
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir vaisto

MM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apią knygą).

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

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

“Laisvę” rytuose, o “Vilnį” 
vakaruose, tai tada revoliucija 
tuojaus įvyksianti. Nors Juke
lis net ir per koncertą kaulijo 
aukų “Vilnies” naudai, bet ma
žai laimėjo, tik $17.90. .

—Inkaras.

Haverhill, Mbss.
Spusio 22 d. pas njus atsilan

kė magikas čekanavičius ir rodė 
visokias štuktis. Musu koloni, 
ja nedidelė, bet štukų pasižiūrėt 

apie pusantro šimto 
rodos, liko užga-

— Te nBuvęss.

ANT JŪSŲ LOTO 
Pastatysime 5 kambarių murinj 

bungalovv už 
$4950

$500 [mokėti kitus po $50 j mėnesj 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 {mokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Constructlon 
Company 

4121 Irving Purk Blvd. 
'l'el. Palisade 2977

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

nedinti.

Jei nori turėt 
nuolatinį dranga — 1 
Skaityk Naujienas.

Tel. Republlc 8135

. Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

K o n t r ak t Orius - Plumberis. Darau 
visok; darba pigiomis kainomis.

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuie- **- 
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
▼anijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo.

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

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

gai.

Tel. Hlrd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUfiERKA

Pasekmingai pa- 
uja mote- 
prie gimdy

mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3111 S«Kth 
Halttod St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Lietu viai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

l'el. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
--------- --------------- ------------------------- ■■-*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlinms nuo 10 ryto iki 12 * 
( Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonus Cunal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 v. pi p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Dearborn 9057 .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. , VVashington St. 
VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

DR CHARLES SEGA!
Praktikuoja 18 metai18 metai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. \Vashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

9

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisai:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1120; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose-1 
landė po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 
’Tel. Yards 4681

A. E, STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington 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 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 

_____________ —

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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 popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar į sto- 
irba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrustj, arba . , . . . . ,

United Profit Shariųg kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 

kas dienų ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................  Atkirpk čia ....................................—......
Data: Vasaris 4, ,1926

L^Yggrj tWFT _ 
cOFJPORAT<°n^ 

PRESENT FOR REOEHAT0*

P«EPAI P TO Zp' 
MaRING CORPORATION Ij 
VOMK»N.V» [Rm

arMitM, omus: Mw *<£>«<>

4729 So. Ashland Ate^ 2 iahoa 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų. * 
OFISO VALANDOS:

Nuo 11 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ito 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

^OR. HERZMAN^

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Mihvaukee Avė

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

> ■ - ....... ....... 1

Gerai lietuviams žinomus per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgus 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 St.

VALANDOS: Nuo 16-12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

| Dienomis: Canal 
Telefonais: 3110. Naktį

i Drexel 0950
' Boulevard 4188

3235 S. Halsted SL
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v. i

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1930

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso Telnphonaa — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. Lafayette 5793 

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: y — 12 ryto, 7 — 9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

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

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
• DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare
Kasdien

, , i...-.. -.. - - ..

Dr. Lawrence P. Slakis
. DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
Valandos:

n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f 
mninmnmmnnm

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIĖTUVYS dentistas
> 4712 S'o. Ashland AveM 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomu n«e 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirurpM 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St^ fhicage 
arti 81 st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A4t. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B)«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 11d 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Kės. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 SL
Ofiso vai. nuo £ iki 4 kaadien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.—•

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

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

Nedalioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd, 

Tel. Belmont 5217.

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue

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

- I ... . . .

I Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Ucensed 
710 West 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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NAUJIENOS
The 1 ithuaman Daily Nava 

t’abiiihed Daily Kxcept Supday

Kdltor P. GEIOAfTTS 
" 1739 Soitb HsiftsdSueH 

-Chicago, HL
Telephoae Kooeevelt 8500

Subscription Katėsi
$8.00 per yeur in Canada.
37.00 per year outslde of /Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

Sc. per copy.
Entered as Second Class Matter 

Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
»f Chicago, III., under the act of 
iduach 2nd 1879.

Naujienos eina kasdian, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
GI. — Telefonas) Koosevelt 8540.

UIslmokėjimo kaina:
Chicago jo — paštu:

Metams ................................  $8.00
Pusei metų  --------------------- „ 4.00
Ttuur minėsiant*   — 2JK) 
Dviem inleaeisme--------------- 1.MI
Vienam mineeiui —...... .......... .75

Chicagoje per nešiotojui)
Viena kopija .—.... ...........—8c
Savaitei ---------  18c
MAneaiui ____________________  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ....... *—.........—........... $7.00
Pusei motų ...............................- 8.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam .......-...........- 1.25
Vienam mėnesiui —• •••••••••• .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............     $8.00
Pusei metų ......_........................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

RAUDONIEJI IŠVIEN SU PO 
LICIJA PRIEŠ KITUS 

RAUDONUOSIUS!

iš partijos buvo pašalinta 
eilė kairiųjų lyderių, jų 
Iwan Katz ir kiti. Kova 
dešiniųjų ir kairiųjų ele- 

komunistų

VOKIETIJOS KUNIGAIKŠČIŲ APETITAI 
4 .• • > (S

KAIZERIS IMA PENSIJĄ Iš RESPUBLIKOS

VALDŽIA APGAUDINĖJA ŽMONES

AUSTRIJA GERIAU IŠRIŠO KARALIŠKŲ 
TURTŲ KLAUSIMĄ

Kunigii mokslas, paremtas “šventuoju raštu”, sako, 
kad visokia valdžia yra Dievo duota. Kaizeris, kuris ki
tąsyk valdė Vokietiją, buvo, vadinasi, taip pat Dievo duo
tas. Dievo duoti buvo ir visi Vokietijos karaliai ir kuni-

Dabar tie “aukšti” ponai daugiaus nebeturi vald

žios. Dievas jiems valdžią atėmė. Bet, atėmęs valdžią, 
Dievas paliko jiems tuos pačius apetitus, kokius jie turė
jo, kai dar nešiojo ant savo galvų karūnas. -

Vokietijos ex-kaizeris, ex-karaliai, ex-princai ir ex- 
kunigaikščiai užsimanė atgauti savo senuosius palocius, 
dvarus, deimantus ir kitokius turtus. Del to dabar tarp 
jų ir Vokietijos žmonių eina smarki kova.

Dar nežinia, kuo ta kova, pasibaigs. Bet jos eigoje 
jau iškilo aikštėn skandalingų dalykų.

Šiomis dienomis Vokietijos socialdemokratai surado, 
kad buvęs kaizeris ima iš valdžios pensiją, ir tai ne tik
tai sau, bet ir savo šeimos nariams ir giminėms. Ex-kai- 
zerio brolis Henry gaunąs $4,000, ex-kaizerio sūnus — po 
tiek pat, ir t. t.

Įdomi istorija: respublikos valdžia moka, be parla
mento žinios, pensijas pašalintai nuo sosto karaliaus šei- 
mai! x

Tuo pačPu laiku ta valdžia duoda tik po $26 mėnesiui 
kareiviams, netekusiems sveikatos mušiu laukuose.

Nesenai “Naupjienose” buvo 
rašyta apie Vokietijos komunis
tų patrijos “valymą”, rezultate 
kurio 
visa 
tarpe 
tarpe
mentų Vokietijos 
partijoje dar tebeina didžiausiu 
aštrumu ir dabar. Kairieji ne
pasiduoda naujam partijos cent
rui.

Sausio 11 d. Hannover’e įvyko 
smarkus susirėmimas tarpe tų 
dviejų frakcijų šalininkų. Aukš- 
čiaus minėtajai Katz su dvejetu 
šimtų savo pritarėjų atėjo apsi
ginklavę į komunistų partijos 
natną, kuriame randasi taip pat 
ir vietinio komunistų organo re
dakcija bei spaustuvė. Jie ry
žosi smurtu užimti namą ir pa
sigrobti laikraštį. Nežiūrint 
energingo laikraščio darbininkų 
ir namo tarnautojų .pasipriešini
mo, Katz’o armijai pasisekė įsi- 
liiužti j vielų. Laikraščio admi
nistratorius betgi susilaukė pa

galbos. Jisai davė žinią telefonu 
policijai ii- “Raudonųjų Fronto 
Kovotojų” skyriui (ginkluotai 
komunistų organizacijai), ir iš 
tenai atvyko būriai ginkluotų 
vyrų, kurie išvijo ir atmušė už
puolikus. Ginkluoti policininkai 
ranka už rankos ėjo su komuna 
stų organizacijos “raudonai
siais kovotojais” ir sutartinai 
pylė kailį opozicinės komunistų 
frakcijos nariams.

Iki šiol Vokietijos komunistai 
su ginklais rankose užpuldinė
davo socialdemokratų susirinki
mus. Dabar jie vartoja gink
luotą jėgą jau ir vieni prieš ki
tus ir dar šaukiasi į pagalbą 
ginkluotą policiją!

TUŠČIA KRITIKA.

Rudolph Rayniondi (po dešinei) bėgiu dviejų metų ieškojo merginos, kurios paveikslą jis matė 
plakate. Suradęs ją, jis pasidarė “date’ą”. Bet mergina j paskirtą vietą atėjo ne viena, bet su 
detektivu. Rayniondi tapo areštuotas, ale teisėjas be jokios bausmės jį paliuosavo.

Sveikatos Dalykai
KOVA PRIEfi MUSES 

SENOVĖJE

Vienas Neapolio vyskupų, ga
le X amžiaus, įsakė pakabinti 
miesto vartuose bronzinę mu
sę, kuri turėjo nepraleisti mies
tan kitų musių. Kronikoje mi
nima, kad ištikrųjų musės ne-

nežinia kaip ilgai šis stebuklas

Ta valdžia, kuri šitaip begėdiškai apgaudinėja res
publikos piliečius, yra sudaryta iš buržuazinių partijų. 

^Į ją įeina stambiųjų kapitalistų “liaudies’’ partija, kata
likų centras ir demokratai. Pirma joje dalyvavo ir at
viri monarchijos šalininkai, nacionalistai; bet dėl Locar- 
no konferencijos jie buvo priversti pasitraukti iš vald
žios. i

Vokietijos respublikos priešakyje nestovėtų tarnau
janti kaizerio užgaidoms buržuazija, jeigu butų daugiaus 
sutarimo tarpe Vokietijos darbininkų. Tie darbininkai, 
ant nelaimės, kovoja tarp savęs, ažuot sujungę savo pajė
gas prieš kapitalistus ir dvarininkus.

Reikia tikėtis tečiaus, kad ši žmonių kova prieš titu
luotus krašto parazitus suartins įvairias darbininkų ju- 
dėjimo frakcijas ir prirengs dirvą jų susivienymui. *

Austrija pirmiaus taip pat turėjo visą krūvą “aukš
tų ponų, kuriuos žmonės per šimtus metų penėjo, rėdė ir 
deimantais puošė. Jos valdžia irgi buvo “Dievo duota” ir 
kunigų palaiminta. Austrijos kaizeris buvo laikomas da
gi ypatingu katalikybės ir šventojo sosto (t. y. popie
žiaus) gynėju.

» Ši “Dievo duotoji” valdžia dabar taip pat yra panai
kinta; jos vietoje susidarė respublika. Bet Austrijos res
publikai šiandie nebereikia tąsytis su savo ex-kaizerio 
šeimos nariais dėl turtų. Savo steigiamam seime Austri
ja tą klausimą išrišo galutinai, palikdama buvusiam val
dovui tiktai jo grynai privatinį turtą, o visas kitas gėry
bes pavesdama valstybės nuosavybėn.

Austrijos respublika turėjo pajėgos tatai įvykinti, 
kadangi jos darbininkų klasė nebuvo suskilusi į priešin
gas frakcijas. Sau jale komunistų, kuriuos Maskvos agen
tai tenai suorganizavo, nesugebėjo supiudyti darbininkus 
vienus prieš kitus, ir reakcija negavo progos atsigauti.

r oh 
[Henry!
& America’s

Candy!

Babies Love It
Del ekilvio Ir vidurių nesma* 
gumų ifi priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip gis saugus Kūdikių 
Laxative.

* Mas. WwSLOW*a
Syku?

“Laisvė” vadina “nesąmone ir • * 
skaitytojų monijimu” tą “Nau
jienų” nuomonę, kad geriaus 
yra remti Tarptautinio Teisin
gumo Tribunalą, negu stovėti 
nuošaliai ir laukti, kol prasidės 
naujas karas. Ji sako:

“Kuomet socialistai kalba 
apie Tautų Lygą ir Tarptau
tinį Teismą, 'kaipo santaikos 
įrankius, tai tegu darbininkai 
pasižiūri, kokią santaiką 
stambieji Lygos nariai daro 
Morokkoj, Syrijoj, Chinijoj ir 
kitose kylančiose kolonijose ir 
pusiau-kolonijose.”
Tam pačiam “L.” straipsny 

skaitome dar šitokius žodžius:
“Tautų Lyga su'savo Tarp

tautiniu Teismu gali kartais 
sutaikyti kokius dešimtaei- 
lius politinius nykštukus 
menkuose klausimuose, jeigu 
stambiemsiems imperialis
tams nėra išfokavimo, kad 
leist iš tokių kivirčų išsivys- 
tyt karui. Bet kaslink stam
besnių žuvų, tai jau kitas 
klausimas. Prisiminkime tik 
pastarąjį Graikų-Turkų ka
rą; prisiminkime Italijos už
puolimą ant Graikų salos 
Korfu. Net Vilniaus klausi
mą Želigovskis savaip išrišo, 
remiamas ‘ Francuzų ir nesi- 
klausdamas kitų Tautų Ly
gos narių. Menkutė Lietuva 
ir ta užėmė. Klaipėdą, neatsi
klaususi Tautų Lygos.”
Ką rodo šitie pavyzdžiai? Jie 

rodo du dalyku: viena, kad Tau
tų Sąjunga dar yra silpna; ant
ra, kad ji yra vienpusiška.

Jeigu Tautų Sąjunga butų 
stipresnė, negu j> buvo iki šiol, 
tai atskiros valstybės turėtų 
jos daugiaus paisyti. Jeigu 
Tautų Sąjungą ne kontroliuotų 
viena valstybių grupė, susida
riusi karo motu, tai ji nepatai
kautų tos grupės valstybių inte
resams; ji turėtų bpt bešališka 
ginčuose tarpe atskirų valsty
bių.

Bet jeigiKtaip, tai logiška iš
vada yra visai priešinga tai po
zicijai, kurios laikosi “Laisvė”. 
Norint, kad Tautų Sąjunga bu
tų ir stipresnė ir bešališkesnė, 
reikia raginti, 1<ad valstybės, 
kurios dar nėra priesidSjusios, 
dėtųsi prie jos, o ne dalintųsi! 

Taigi “L.” pati sau prieštarauja, 
kalbėdama prieš Tautų Sąjungą.

Ji sumuša ir savo pasakymą, 
kad Tautų Sąjunga nesanti san: 
taikos įrankis. Pati “L.v pripa
žįsta, kad ši tarptautinė organi
zacija jau ir dabar “gali kartais 
sutaikyti” mažiukes valstybėles. 
Ar tai nėra naudinga pasaulio 
taikai? Visi juk žino, kad ir 
mažą kibirkštis kartais iššaukia 
didelį gaisrą. Jeigu yra įstai
ga, kuri gali gesinti bent tas ki- 
jirkštis, tai ir tas yra gerai.

Nėra lengvesnio dalyko, kaip 
aitikuoti Tautų Sąjungą ir ro
dyti josios ydas. “Naujienos” 
tas ydas žino ne prasčiau už ko
munistus. Bet komunistai dar 
iki šiol nepasakė, ką gi jie siūlo 
geresnio vietoje Tautų Sąjun
gos. Todėl visa jų kritika yra 
tuščia.

Jie turėtų atsižvelgti bent 
tą faktą, kad jau net ir Rusi

jos bolševikai principialiai su
tinka darbuotis išvien su Tautų 
Sąjunga.

Suchonilinov mirė
BERLINAS, vas. 2. - 

die vienoj Berlino ligoninėj mi
rė gen. Vladimiras Suchomli- 
nov, buvęs caro laikais - - nuo 
:.909 iki 1915 metų -- Rusijos 
karo ministeris.

šia II-

Chicagos Lietuvoj
Baso A. Vanagaitis

šaltumas visados atstumia 
vieną nuo kito kaip paprastam 
gyvenime taip ir scenoje. Yra, 
žinoma, rųšis koncertų, kurie 
priskaitomi prie dailės kvoti
mų. Tokiuose koncertuose tan
kiausiai susirenka pasigrožėti, 
pakritikuoti. Aukštai kultūrin
gos tautos tokių koncertų turi 
apsčiai. Mes, lietuviai, pana
šios rųšics koncertų, turime ,la
bai mažai. Chicagoj turėjome 
Babravičiaus koncertų ir dabar 
turėsime p. O. Pocienės. Aš ti
kiu, kad p. Pocienė suteiks pub
likai dailės, nes ji jau įgudo 
dainuoti ir susipažino su daina 
bei jos išpildymu. Jau\ ne ta

meną, /dailų dainavimą 
Jis, kaipo revoliucinės 

žmogus, yra priverstas 
rašyti, kalbėti, bet ir 
kad darbo žmogui te
teikti 
kurios

jausmus. Jei Kap- 
butų dailininkas 

tai jis taip nekalbėtų. 
k#da jis svajoja apie 
revoliuciją, protauja

revoliucines 
auklėtų re

“dailę, 
ctc...” 
dvasios 
ne tik 
manyti, 
reikia 
dainas,
voliucijo.i 
sukas 
muzikas, 
šiandien, 
pasaulio
su visais snjagenimis, tai jo
kio estetinio dailės pavilgo nc-

Aš mėginau įsivaizduoti Ame
rikos lietuvius bolševikus, dai
nuojančius internacionalą ir 

dainininkė, kuri buvo prieš tre-; kitas revoliucines dainas. Ir 
jetą metų. Dainuoti, vaidinti padariau maždaug, ‘ 
opCioj, tai ne “keksą” iškept. i

Be p. Pocienės, clncaglečiaij tančlų badaujančių 
tur kitą artistę, p-lę M. Bakutis-’kurie, atleisk Viešpatie, nežino 
kailę. Gal bus progos ir ją ką daro... Ir pagailo man ji), 
išgirsti, tada Chicagos publika' Per 'dienas dirba, vargsta, o 
pažintų naują dailės kryptį, lie- vakarais ar šventadiiirias, rupi- 
luvių dainoj ir muzikoj. Klau-' naši apie žemišką rojų. Nega» 
sytis operos lietuvių kalba yra na, kad fiziniai, bet dar ir dva- 
dideliausias malonumas.

taip sakant, 
tokią išvadą: keli šimtai tuks- 

’ ‘ 1 " i klajūnų,

mil- 
m u-

vie- 
uki- 

žodyno auto- 
visų 'musių

vai su musėmis vartojo citrino 
lapų sultis. Dar XVIII amžiuje 
citrino lapų sultimis ištepdavo 
namų sienas ir gyvulius. La
biausiai buvo įprasta šauktis 
tam į pagalbą šventąjį Narci- 
sso, kuris savo galia išvaikyda
vo muses. ,

1709 metais, išnaikinimui mu
sių, viename recepte patariama 
pamerkti į Vandenį 24 valan
doms tabako lapus. Prie to pri
dėti truputį medąus, išvirinti 
ir sumaišyti su kvietiniais 
tais. Šis gėrimas Vylioja 
ses, ir jos nu<b to žūva.

Suprantama, — sako 
nojie vietoje agronomas, 
ninku kišeninio 
riys 17H0 m.,
negalima užmušti, nes vietoje 
užmuštųjų, atsiranda kitos. 
Joms- reikia trukdyti jeiti į na- 

nuis, dargi prie atdarą dury ir 
langų. \ 'v

Kas gi todėl reikia daryti?•
Beikia paimti lauro uogų, 

svieste išvirti ir šiuo mišiniu 
ištrinti sienas ir baldus.

Anglijoje, įpusėjus XIV šimt
mečiui, buvo įsigalėjęs papro
tys apginti arklius nuo musių, 
šlakstant juos vandeniu, sumai
šytu su kokiais nors nuodais ir 
smarkiai kvėpiančiu lazdynu. 
T'aipogi buvo labai madoje mus- 

Jas trupindavo į smui- 
gabalėlius ir užpildavo 
alumi arba tiesiog van- 
Mtįsės apipuldavo tą gė- 
pasigerdavo. ir žūdavo, 

būdas kovai

m i rėš. 
kius 
pienu, 
deniu, 
rimą,
Pats rimčiausias 
su musėmis yra usrašytas “Se
nų sekretų alnjanache”, 1733 
metų: “Jeigu jus norite, kad 
kambariuose nebotų musių, tai 
duryse pakabinkite silkę.”

>—N.

(Pacific and Atlantic Photo]

Tai suartina publiką su 
scena ir prigimta kalba. P-lė ().' 
Vilkas dainavo “Birutės” kon-l 
certe nesuprantama kalba. Jos 
dainavimas, kaipo mokinės, yra 
labai girtinas. Kada ji baigs 
mokslą, tada mes išgirsim dar 
tobulesnę. Ji tuomet sugebės ir 
lietuviškai padainuoti, kas, be-

simai varginami, kursto,, pa
vydo kupini ieško gyvenime 
gyvenimo, dainoje dainds, mo
ksle mokslo ir lt.. Visko yra, 
l.ct jie nieko negauna, nenori, 
nemato, negirdi, ' nejaugi ...

BOHEMiAN
APYNIV-

S'KONiS

Louice Bruey, turtingas lovvos 
farmeris, 
nužudymu 
McNeese 
dukterį.

kuris yra kaltinamas 
Sam McNeese. Esą 
suvyliojęs 1 farmerio

sekimą. Klausytis musų darbo 
žmogui ąrba inteligentui nesu
prantama kalba dainos, neda
ro lokio įspūdžio. Mes, būda
mi ‘žemesnio kulto tauta, tetu
rėjom savo muzikos ir jioezi- 

'Hik dabar* pradedam aug
ti be to. buvo taip vadina- 
“mada” dainuoti itališkai, 

tam tikras 
Dabar, jau to

Ypatingai Atmri- 
skiitingas* nuo

jos.

m a
Koncertai turėjo 
tradicijas, etc... 
nepaisoma, 
koj, kur visai
Europos gyvenimas. Tas, kuris 
nor gyventi šioj šaly/ tur padėt 
j sali protaujantį eurOpiškai 
sfnagenyną ir pradėti ameriko
niškai smagenuoli. Paimkim, 
kad ir musų publiką. Daugu
ma darbo žmonės. Jiems reikia 
pritaikinti programas, o ne juos 
programai. Kaip blogas yra 
tėvas, kuris savo kūdikius bau
džia už jų elgesį, norėdamas ir 
versdamas juos elgtis taip, 
kaip jis suaugęs kad elgiasi. 
Kokiam suole sėdi, tokią ir 
giesmę giedok, sako patarle. 
Taip ir čia.

Artistas-dailininkas tur tai
kintis prie gyvenimo sąlygų, 
žinoma, reik turėti tam tikra 
auklėjimo linijų, Kuri publiką 
auklėtų idailes plotmėj h* teik
tų jai estetinį pasigrožėjimą. 
Reikalingas yra žvengiantis juo 
kas, reikalinga ir švelnioji šyp
sena.

“Aną motą” Kapsukas 
vėj” mane pašiepė už

“Ląis-
mano

tur 
nes 
žiu->

PuriTan 
L Malt
■k TURTINGI AC-

su sau. Vietos* užtenka visiems. 
Gyv-_ rimas tur būt papuoštas 
margumynais, nes kitaip nebū
tų tai dailininko kūrinys.

Grįžtu prie koncerto, 
būti, reiks tą lemą baigti, 
ji labai sjidi. Non-nenori,
rėk ir suplieki ką nors, kaip 
nors ir su kuo norrs. O ypatin
gai savo “kolegas” artistus. Tei
sybės nenoriu rašyti, nes apie 
maiib ir nevisi mėgsta teisy'bę 
rašyti. Ko'ncei'tuokim, dainuo
kim, bukim teatre-salesc' kaip 
viena šeimyna, o turėsim 'pa
sitenkinimo visokeriopo.

Plačiau apie dainas, muziką 
ir artistus, parašysiu kitą kar
tą. Mėginsiu susipažinti arčiau 
su lietuviais ir jų turtingumu, 
vaišingumu, mokslingumu, ro- 
manlingumu, išdikingumu, lin- 
ksmingumu, ir visais kitais ge
rosios pusės vaisiais.

(Jricagcs Lietuva
Kmino 
vedime i
glngiau, tai įf kalbos negali bū
ti. Du kraštutinumai be rilių.

(Bus daugiau) t

’ STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit

Reikalaukit nu<> 
x hile kokių 
pardavinėtojų

diliui,....

^uvą. T
Ų 1Kaune i

subytins” 
uitingiau g.y- 

nerasi, o, vaf-

Redakcijos Atsakymai
<A.Lev., Rockford, III,—Tal

pinsime jūsų žinutę tik gavę 
jūsų pavardę ir adersą redakci
jos žiniai, nes to rašydami ži
nutę nepadavėt. 
šytojo vardo ir 
dėti negalime.

Nežinodami ra- 
adreso, žinučių

Gulbramen Tri
GULBRANSEN

TradeFflark

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Balsted Si.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Fhone ( anai 2591
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Brangi klaida Pakėlė gąsdino kainą LieluviiĮ RatBliiiosti

vieš

Atsiimkit laiškus iš Pašto
■ra

žydai

ligonių tarė

pavarg-

1(M>
metodai

pagerintasratu
Penki žmonės sužeisti

NAUJA KNYGA
Vienų Metų Sukaktuves

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

ĮB0O

IMI*“

PIJANĮJ KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė

TBILL PŠr UN CLE

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

SaVe” reiškia gelbėti; išgel- 
išganyti; paliuosuoti; ap-

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

y CEJE. x 
' V AS \ 
£\CK*S I

VOGTOJ

VIACRROU)
< j

y ujuuk,\

Zanavičius nori su 
tis, bet tuo pačiu 
kad esą gal Požėla 
“permenkas.”

Požėla ris- 
laiku sako, 

jam yra

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

Džiovininkų ligoni 
nė perpildyta

Besiartinant pavasariui, 
Standard Oil Co. nutarė pakelti 
gasolino ir kerosino kainą po 1 
centą ant galiono. Tą patį, ’ Ikj 
abejonės, padarys ir visos kitos 
gasolino kompanijos.

pilnus širdgėlos, Vasa- 
‘i 6:45 valandą 

į ant šio švie
sioj šalyje 35 

Udomas gimęs

bėti
saugoti4, nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasihau-

z V \
' U)AS SaC\< \

A'aęiyv us ’eAEJUG
SUGVA
Aki' X UAMT

< v .
\ UAO ACV /

\ YOU!

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. <ia kiek
vienas atras.sau pažįstamą vaiz
dą.ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
viąną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia hiatai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas 
musų- liaudies, 
su policija ir teismais; 
rapijonų su kunigais 
doi\Jję ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Liekame nuliūdę, 
Simai ir Dukterys

4904 VVest 14th St., Cicero, 
Tel. Cicero 8094.

Ji sakosi, kad ji bandė nusi
žudyti dėlto, kad jos tėvai ne
leidžia jai ištekėti už jos myli
ma vaikino, kuris yra veik du 
sykiu vyresnis už ją. Netik 
kad neleidžia ištekėti, bet dar 
vaikiną pasodino kalėjiman,
kaltindami, kad jis ją išvogęs 
ir laikęs savaitę laiko Chicago- 
je hotely.

sudarė jaukią ir ma

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

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

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Budavos policijos 
stotis

UOOK/NUVJŽE. .'dUGK 

k HAS COM5E. \O ') 
VCA)'. y

Jiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų 'kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

PAVLAVICIA
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Puotoje dalyvavo suvirs „ 50 
moterų. Gražiame kambary su 
skoniu parengta vakarienė, 
stalai gėlėmis išpuošti — da
rė malonaus ir puošnaus įspū
džio. Susėdus visoms prie sta
lų, kuopos naujoji pirihininkė, 
p-ia Ona Kirienė,. gražiai pa
sveikino nares ir viešnias. Ma-

Antusas Chali, 
; Budreckiau Petre

Dvilaitis M? 
Gatelis Jos 
Glabausku Aleksander 
Gogiutas Antanas 
Godula Sulvester 
Janusevicei Jonui 
Jursis Kazimeras 
Jukonis Paul 
Kontantas Juzapas 
Pipskis <A. 
Norgėlas E. 
Padmalis Emilia 
Rudokas Jurgiu 
Schidlabskis J. 
Stasikaitis Peter
Ucjinseni Domiceli 
Caichos A n ton 
Varanauskui Juozapui 
Zasytienei A.

Penki žmonės liko sužeisti, 
o .septyni išgelbėti ugniagesių 
iš viršutinių augšlų ir nuo 
stogo, gaisre, kuris sunaikino 
didelį namą prie Cottage Gro- 
ve ir Drexel gatvių. Gaisras 
kilo Fraternity restorano virtu
vėj ir greitai apėmė visą sena 
namą, taip kad daugelis gyven
tojų turėjo gelbėtis ant stogo. 
Nuostoliai siekia iki $50,000. 
Nors sienos ir išliko, taipjau ir 
sęi indys, bet vargiai galima bus 
narna atbilda voti.

Finansų komitetas rekomen
davo miesto tarybai pabūdavo- 
ti penkias naujas policijos sto
tis. Jų pabudavojimas kainuo
tų $378,000, kadangi lotus toms 
policijos stotims miestas 
seniau yra nupirkęs.

Tarp kitko projektuojama 
budavoti policijos stotį prie 35 
ir Halsted gat., vieton dabarti
nės Deering stoties.

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

paroda nia-
SpecialS atyda at- 

“ i. Akt-

čia vaizduoja gyvenimų 
musų santikius 

kova pa- 
kunigu

Dudinskas nori, kad jo 
tynėms su Adoniu \Vedzes 
feree” butų žinomas < ristikas. 
Adomas gi su tuo nenori sutik
ti. Jis sako, jog Plėstina* yra 
geras ristikas, bet ne “referee” 
ir reikalauja, kad “referee” bu
tų pripažintas atletikos komi
sijos, tai yra turėtų laisnį.

Jeigu Adomas susitaikins su 
Dudinsku dėl “referee”, tai 
tuoj bus kontraktas pasirašy
tas ir už poros savaičių suren- 

l gtos ristynes. —R-

lonu pažymėti, kad ponios O. 
Kirienės graži iškalba, daili 
išvaizda ir malonus bei simpa
tingas būdas, gražiai atsiliepė 
į visas
lonią atmosferą puotoje. Gerb. 
pirmininkė, baigdama sveikini
mą pristato kuopos rašt. p-ią 
Sabiną Žolienę kaipd “toast

t A DOMAS’ MACEJAUSKAS
Mylimas musų brolis palikęs 

nuliudime 2 brolius: Praną ir 
Jokimą ir 2 seseris: Prancišką 
ir Oną Amerikoje, atsiskyrė iš 
musų palikdamas mus nuliūdu
siais ir 1 “ 
rio 2 dieną, 192f 
vakare, išgyvbnęi 
to 65 metus, o 
metus
Libičkių kaimo, Batakių parap., 
Tauragės apskr. |)abar randasi 
prirengiąs j paskutinę kelionę, 
naiųuose 2333 W. 28rd St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Va
sario 6 dieną, 9 vai. ryte iš na
mų į Cicero Lietuvių bažnyčią, 
kur atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,
Broliai ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachawicz, Tel. Canal 
1271. , ’

.r tikras Europini* l«- 
escide gydymus si pei
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio 4uo 
damas ui F
temą kainą

tiktai trumpam laiku)

ligų paeina nu* 
Kad Ugydtiua

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu, vasario 6, 1925, sulau
kęs 34 metų amžiaus, po trum
pos ligos palikdamas moterį 
Domicėlę, po tėvais Norvitaitę, 
2 dukteris: Zofiją ir Oną, bro
lienę Marijoną Enzęlienę, seną 
motiną Lietuvoj ir 2 broliu. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos Juškiš- 
kės kaimo, Tenenių parapijos, 
Tauragės apskričio. Amerikoje 

veno 16 metų. Metinės pa
maldos atsibus subatoj, vasario 
6, 1926, 8 vai. iš ryto, švento 
Jurgio bažnyčioj. Gimines ir pa
žystamus prašau dalyvauti tuo
se pamalduose už ką busiu la
bai dėkinga.

Pasiliekame nubudę,
Moteris Domicėlė, Dukterys 
Zofija ir Ona.

Jaukiame vidurmiesčio 
buty Atlantic, sausio 27 d., 
trečiadienio vakare, SLA. 208 
moterų kuopa surengė metinę 
gražią puotą savo narėms ir 
viešnioms. Buvo tai vien mote
rų puota. “Adomo sunaus” nė 
vieno nebuvo. Vyrai savo po
nias atvežė automobiliais iki 
viešbučio, gražiai jas viešbutin 
įleido 
grįžo namo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų te &kixttno. 
Bridge geriausio aukso. £u musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią\ai- 
rtą. Garantuojame visą «avo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
lantis, kad nekenktų tusu sveikatai.

1545 West 47th Street
Asaland Avė. A

Muhicipalinė džiovininkų sa
natorija yra tiek pen>ildyta 
džiovininkų ir tiek daug ligo
nių laukia eilės, kad papulti į 
tą sanatoriją, kad miesto ta
rybos finansų komitetas vien
balsiai nutarė paraginti sana
torijos valdybą praplatinti tą 
įstaigą, kad daugiau 
galėtų jon tilpti.

Pasak aldennanų, dabar nuo
latos laukia nuo 1,500 iki 1,800 
džiovininkų, kad galėjus patek
ti sanątorijon. Daugelis jų 
tiek sunkiai serga, kad vargiai 
sulauks savo eilės. Tai dau
giausia biednuomenė, kuri ne
turi ištekliaus gydytis apmo
kamose sanatorijose.

Sanatorija buvo pabudavota 
15 metų atgal ir ji kainavo 
apie $2,000,000; jos gi užlaiky
mas kainuoja irgi apie $2,000 
į metus, kuriuos sumoka patys 
chicagiečiai.

Palengvins aklų įtempimą, kuriu 
jsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
no, įkandamą akių karltj, atitaiao, 
kreivas akis, nuima katuiak!^, ati- 
tako trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Viluo
se atsitikimuose egzamine vUcas da
romas su elektra, 
Baugias klaidas.
kreipiama i mokyklos vaikus.' 
niai nbo $4.00 ir augičiau. V 
iki 8 vai. Nedalioj JO iki 1 vai

1545 West 47th Street
Phone Bonlerard 7589

P-lė La Verne Scheffers, 17 
m., iš Park Rodge, atvažiavo į 
l'Jiicagą, pasiėmė taksi kabą, 
Įsakė nuvežti ją prie 92 ii 
Vincennes gatvių. Kada ją nu
vežė vieton,’ šoferis rado ją be 
sąmonės, o ant grindų gulėjo 
bonkutė nuo chloroformo. Greit 
ją nuvežta ligoninėn, kur ją 
atgaivinta ir veikiausia ji pa
sveiks.

D(>MICELfi K1MONTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 3 d., 8:50 vai. iš ryto. 
Panflo Kauno rėd., Varnių para
pijos, Nevardėnų kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime 3 sūnūs: 
Antaną, Leonardą, Vincentą ir 
dukterį Adolfiną Nevardauskie- 
nę. Visi Amerikoj. Laidotuvės 
bus pėtnyčioj, Vasario 5 d., iš 
namų, 14 E. Main St., SL 
Charles, III. Bus nulydėta į ai
rių bažnyčią ir į vietines kapi
nes. ’

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

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 1*1061 So. Irving Avė.
Telephone: Beverly 2300 

ChicaKo, III.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklaueo, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti, Rei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobe j nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

JUOZAPAS LETUKAS
Mylėjom mes jį gyvą esantį, neužmirškime jo ir mi

rusio. Paminėjimas 3 «metų sukaktuvių mano numylėto 
vyro ir brangaus tėvelio, kurįs persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 6, 1923, sulaukęs 35 metų amžiaus, palikda
mas dideliame nuliudime moterį Johaną Letukienę ir 3 
dukreles: Johaną, Prancišką ir Stefaniją, seną motinėlę 
ir sesei j Barborą Noreikienę,’ Ameikoje. Lietuvoje 3 bro
lius ir seserį.

Jau praslinko 3 metai kaip ta beširdė mirtis išpiešė 
iš musų tarpo numylėtą mano vyrą ir tėvelį, o paliko mu
sų širdis žaizdose, kurios neužgys ant amžių. Spaudžia 
jumis šalta žemelė, o musų širdis veria gailestis ir nuliū
dimas. Netekome skaistaus mėnulio, kuris švietė musų 
akyse — pranyko iš musų akių ir paslėpė jj juoda žeme
lė švento Kazimiero kapinėse.

Pamaldos atsibus vasario 6, 8 vai. ryto, švento Kry
žiaus bažnyčioj, prie 46th ir Hermitage Avė. Nuošird
žiai meldžiame, visus gimines, draugus ir pažystamus da
lyvauti virš minėtose pamaldose. Po pamaldų meldžiame 
atsilankyti i namus, 4523 So. Wood St. /

Ilsėkis brangus mano prisiega ir teveli šaltoj žeme
lėj. Lauk musų prie savęs. Liekame nuliūdę,

Moteris Johanu, trys dukrelės, sena motinėlė, 
sesuo ir lietukų šeimyna.

/ COUL-b 1 TUOUGAT
GET A CGkMA\\XC)O UKV
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Galima gaut “Naujienose’
1739 S. Halsted St. Chicago, H

Louis Schvvartz, savininkas 
bučeraės prie 43 E1. 31 St., li
ko patrauktas teisman už par
davinėjimą šviežios mėsos sek
madieniais, kas dabąr yra už
drausta.

“Bet aš esu košer bučeris,” 
teisinosi Schvvartz, nes košer 
mėsą galima ir sekmadieniais 
pardavinėti, kadangi košer bu- 
černės būna uždarytos šešta
dieniais. ' į

“O kokią niėsą pardavinė
ja! ?” klausia teisėjas.

“Kiaulieną”, atsakė Schwartz, 
visai užsimiršęs, kad 
kiaulienos nevalgo.

“$25 ir teismo ’ėšos 
teisėjas ii bylą užbaigė.

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Or. Jan J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523

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

AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ir plukančius 

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

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo. Odos, Kectal, 
Venerines ir Chroniškus

VYRŲ "IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

UEBZES JR DUDINSKAS 
NESUSITAIKO DEL 

“REFEREE”

'MALI pijana;
Del tobulumo savo yra
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
bali grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir, girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų /

Apysaka iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo

CHICAGOS
ŽINIOS

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pūslė*, tlapumo, privatines, *1* 
*08, uf.rtendinto* ir u*krečiatno» Ilgo* rUi 
iigyUoraoa-

Vartojami saugiauoi ir geriausiai 
žinomi

DR. 6. M. RObS
Atsakanti*

Specialistas
Įsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų 
kraujo ir užkrečiamų ligų. 
jas nebandykit senais budais 
VYRAI! Spetiaiis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavime 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymu 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU 
ir Jau ligydS tūkstančius imonių. tai ,-Te 
užtikrinimas servnatieins, kad jie gaus 
rų gyd.vmą. Vienatinis geriausiai (rengtai.

Jungtinėse Valstijose. DeSimtis g> 
lyniui kambarių. Kraujo ilbandymus ir 
oratorijos egzaminacija dykai su gydyme 

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
|ums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mui. Pigiausios kainos. Greičiausias gydr- 

Ateikit Šiandien.

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

kampaa Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys M>6. Vlote-ų yru 
ėmimo kHmoarys 6ua. •

Penktas Augštaa, Crilly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto liti * 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dien*. Pa 
nedėliais, seredonua ir auhatotnU nuo te 
ryto iki b vuMt'O.

Simpatiškas .— 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi 

O JB gesnis Už K i 
tų Patarnavi 
m a s.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lalayette 0727*

0 o,
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Kūdikis Jūsų Namuose
NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt. Vasaris 4 (L, 1926

Lietuvių Kaleliuose
(Tąsa nuc A. pusi.)

graži,

mistress” I. y. vakaro vedėją. 
Ponia šolienė tai Viena gabiau
sių ir veikliausių kuopos narių. 
Taip kaip 'ir p. K i vien ė, ji yra 
nepaprasta asmenybė
energinga ir sąmojinga mote
ris. Taisyklingai lietuviškai 

Įkalba ir savo sąmoju ir taktu
gražiai atliko 
pareigas. Po

l abai daug ve.hmių i»orų pageidauja tu- programas, 
į i ai L u* «a A tu 1 L-carai Iii nanint k *

gutėi Dr.
jokią iJkaAdią 
kokia ieimyna, 
ta ir 
lauti tiM knygutėm dykai šiandien, 
r.iilvma papriiMta.*. namų trydyniaa, 
ta« vartojimo Steriltone, puikaux i 
tonlko. kuri vartojant yra puikia, 
mė. visoje Antyje dėl su.tiprinimo ailpnu- 
ntų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliais linksmų namų gyvenimą *u kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą | jot 
pirmutinę užduotę. kad auklnojun kas yra 
Steriltone ir kode) jis aali būti didelis pn- 
ued>ėt<>Ja. dėl joe. Skaitykit šitą ma£ą kny
gutę. kurt yra t>rhiunčiama dyka; papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išalkinta pirmiau, 'lik
tai atsiųskite vardą šiandien pas Dr. H. 
WUI Klders, 1104 Ballinger Rldg.. St. 
Joeeph. Mo. .

tūkstančiai kopijų naujos kny- 1
ii. Will El.iers yra duodama Ih> StatkailsklOnė 

tiri lx> vaikių moterų. Bile 
kuri vaintas yra nuskriaus- 

nesusilaukia kūdikių, privalo reikn- 
Joje ai» 

purem- 
mokslinio 

pnsek-

paprustas namų

kuri vartojant
Aaiyje dėl

Niekai neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik paatebit apsireiškimų šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagelbtn.nką, kzJ ..vengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, ksd 
butų Inkaro vaizbaienkiis ant pake
lio.

’ftad. richter & co.
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

KATARAS
PALENGVINIMAS 

J TRIS MINUTES
Menthol pravalnina nosį ir gerklę 

ir palengvina kvėpavimų, nežiūrint 
kaip jos butų “užsikimšusios”. Pra
šalina švarkšėjimą, Čiaudėjimų ir nie
žėjimą beveik iš sykio. Vaikimas 
menthol pasidaro dar stipresnis da- 
dedant kumparb kuris prašalina per- 
diilelj plūdimą skystimų gydant anti- 
septiškas veikimas suteikiamas malo
nų kvepėjimu nuo Terpentino. Visos 
trys gydančios jėgos randasi ‘Turpo' 
— greičiausia pagelba nuo kataro ko- I 
kia yra žinoma. Nekentėkite nuo 
kataro nei vienos dienos daugiau. 
Reikalaukite DYKAI sampelio, arba 
nusipirkite už 35c. arba 70c. slovi- 
kelį Turpo bile kokiųje aptiekoje. 
Del DYKAI sampclių adresuokite 
The Glessner Cc^ipany, Findlay, 
Ohio.

“toastmistiess” 
vakarienės įvyko 
Dainavo p-ia S. 
(kuopos rast.) ir

p-lė Marytė Ivanauskaitė. ši 
pastaroji buvo viešnia, 

i luotu mergaitė, turinti 
malonų balsą. Kuopos 
išreiškė savo linkėjimus

J pai: P. p. Margareta Mickevi
čienė. Norkienė, žilvitienė, Gi- 
raitienė, Elias, Daukšienė 
Martinkienė ir p-lė L. Gaižaitė.

Iš viešnių (amerikone) advo
katė L. Meder ir p. A. Nausie- 
dienė sveikino kuopą su nau
ja ir tinkančia valdyba, džiau
gėsi gražia puota ir linkėjo 
kuopai darbuotis visuomenes ir 
savo (moterų) gerovei.

Pažymėtina; kad ši kuopa su
rangė gražų balių gruodžio mė
nesy ir baliaus pelną nusiuntė 
Vilniaus našlaičiams $200. 
Kuopa gavo gražų padėkos laiš
ką nuo Dr. Basanavičiaus. Tai 
pagirtinas ir pavyzdingas 
terų labdarybės darbas.

Užsibaigus vakarienei ir pro- 
gramui, narės ir viešnios drau
giškai šnekučiavos ir linksmi
nos iki vėlyvam laikui., Geras 
ūpas ir draugiška atmosfera 
paliko gražiausi įspūdį taip 
Eos narėms, taip ir atsilan- 

oms viešnioms. Už links
mą vakarienę ir gražų surengi
mą’ puotos linkime geriausios 
kloties SI>A. 208 moterų kuo
pos

talen- 
labai 

narės 
kuo-

mo-

valdvbai ir visoms narėms.
—Viešnia.

“Open Forum”
Ar civilizacija kelia dorą?

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, VV'estern Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses 
gal orderio; užlaikome gatavų
daryti) naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną. v

> ■ .. ...... . .i.

turėjo 
buvo:

k u-
• y 
1S-

to-

pa
pa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYX

Klausyk ir Temyk
0 Polam .

Pereitą sekmadienį Visuome
nės Darbo Sąjunga 
“Open Forum’’. Tema 
“Ar ekonominės sąlygos nusta
to visuomenės gyvenimą?” Re
ferentais buvo P. Grigaitis, S. 
Kodis ir Dr. A. J. Karalius, 
rie nuodugniai tą klausimą 
gvildeno iš visų pusių.

Kaip matyt, klausytojams
kie “Open Forum” patinka, nes 
yra skaitlingai lankomi ir lan
kytojų skaičius nuolatos didė
ja-

Delei tokio publikos pageida
vimo, ir ateinantį sekmadienį 
taipjau bus “Open Forum”. Šį 
kartą tema bus: ‘,Ar civilizaci
ja kelia dorą?” Referentais bus 
S. Kodis ir Dr. A. J. Karalius. 
Po to bus diskusijos.

| 'Tai bus 
į “Open Forum 
.pertraukoj, nes po to seks 
inž. K. Augustinavičiaus 
kaitos.

Kaip ir pirmiau, “()i>en 
rum” ir paskaitos būna 
madienių rytais, lygiai 10:30 
valandą, Lietuviu Auditorijoj 
mažojoj salėj, įžanga, padengi 
mui lėšų, tik 15 centų. —V-is.

jau paskutinis 
” šioje paskaitų 

trys 
pas-

Fo- 
sek-

Šachmatistai rengiasi 
prie turnamento

šachmatistų tuma- 
pasiketino daly vau* 
šaebmatistų ir lau- 
dalyvaus kone visi,

Sis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdięną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit v4 

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

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

Lietuvių 
mente jau 
ti daugelis 
kiama, kad
kas tik moka lošti šachais.

šią savaitę daugelis lošia 
tarp savęs rengdamies prie vi
satinių imtynių. Tarpe užsire
gistravusių lošti turnamento 
yra: Dr. A. Zymontas, kurs 
yra bene nuosekliausias šach- 
matistas lietuvių tarpe, taipgi 
Dr. K. Kasputis, Dr. IA Zalato
rius. l>r. Karalius, p. A. Visba- 
ras, S. Petrulis, (iasiimas, l>r. 

Naikelib ir t. t.
Užsiregistruoti reikia arba 

Golfo Kliube, 3204 S. Halsted 
St., telefonas Boulevard 6643, 
arba pas Dr. Kasputį, 3331 S 
Halsted St., Blvd., 9199.

Turnamenlas __  ___ __ _
sulig Amerikos šachų taisyk-j 
iių (American 
ne eliminacijos 
didesnio 
čiaus.

Turnamento pradžia riedėlioj, 
vasario 7 d., 1 vai. po piet, 
f o Kliube. —X.

bus lošiamus PRANEŠIMAI
(’.hess C.ode), 

hudu. Lvt dėt 
išloštų pnrtijų skai-

Augusto Cicėno 
reikalu

Gol-

Gi 
nu 
ant

Ar nori buti nartu (’hlcagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagus Lietuvių Draugija Savi
tarpines l’ašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų C.hica- 
goje. | šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
Jurtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėle. Sergantiems na
riams pa.šelpa išmokama gyvenan
tiems bile (lalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
ni. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kllubai, kurio yra čar-

Drau- 
kliubams 
Chicagos 

sųlygas 
kreiptis

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vyrui ar mergi

nai. Gam šildomas. Vienai mašinai 
garadžius. 5704 So. Mozart St. Tel. 
Republie 6144.

RUIMAS vendai vienam vyrui ar 
dviem. Su.valgiu ar be valgio. Tel. 
Boulevard 4435.

RAKANDAI NAMAI-ŽEME

Pranešu, kad aš, Antanas 
cenas. pusbrolis Augusto, 
siunčiau laišką ir peticiją, 
kurios buvo pasirašę daug Au
gusio draugų ir pažysdamų, gu
bernatoriui Wisconsino John 
J. Blaine, o jis, perskaitęs, per
davė District Atlorney, M. S. 
King, bet aš dar atsakymo ne
gavau. Dabar aš meldžiu, kad 
visi draugai ir giminės, kurie 
nėra pasirašę ant peticijos, kad 
nueitų prie 1315 So. Herruilage 
Avė. ir pasirašytų ant tam tik
ros blankus,, ir pamatytų lą pe
ticiją.

Augustas Cicėnas yrd gimęs 
sodžiuje Petroniškių, Dauge- 
liškės parapijoje. Švenčionių 
apskričio, Vilniaus vedybos. Li
ko užmušiąs Milladore, \Vis. 
Kokie giminės arba draugai jį 
palaidojo? Prašom atsišaukti. 
Kur ir pas ką randasi laidotu
vių permitas? Kas gali praneš
ti man kur galima tas permi
tas surasti? Korte nėra; kas 
žino kur yra ? Prašom pranešti 
man.

Kuomet deputy šerifas C, 
W. Bluett atvažiavo į Chicago 
apie spalio 25 d. 1923 m., pas 
kokius gimines ir su kuo jis 
buvo? Ar patys giminės pas ką 
buvo šerifas, ar tie, kurie ži
note kas su šerifu buvo, 
sau man duoti žinią arba 
šaukti.

kliubai, kurie 
_ leriiioti kaipo bašelpinial.

• gystčms ir pašelpflniams 
yra proga prisidėti prie 
Lietuvių Draugijos—apie
prisidėjimo malonėkite 
prie Chicngos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
0663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo- 
terįs norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prasimų prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo gulite kreiptis į ženiiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Cldcagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus: s

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knvgvnns, 3211) S. Halsted 
Street.

L. S. J. Lygos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, Vasario-Feb. 4 d., 1926 
m. kaip 8:00 vai. vak., Mark VVhile 
Scpiare Ibųk .svet. prie 30 ir llalsted 
gat. Visi lygiečiai malonėkite su
sirinkti, nes šis susirinkimas yra la
bai svarbus.—Valdyba.

JatmoHios Birutės tėvų susirinki
mas įvyks ketverge, vas. 4 <1., Mark 
\Vhilv *S<|. svet (l.ibrary rom), 8:31) 
v. vak. Visi tėvai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.

—Valdyba.

JuunŲ Vyry Draugiškas ir Padai* 
pinis Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimų vasario 4 d. 1926 m. 8 
v. vak. Chfls. Shatto svetainėj, 1813 
So. Halsted St. Draugai 
visi kuoskaitlingiausiai 
nes turini daug svarbių 
tarti.—Valdyba.

malonėkite 
atsilankyti, 
dalykų ap-

pra- 
atsi-

Kas pardavė Augustui Cicė
nui du galionu alkoholio ir 
kas jį palydėjo arba kas j j ve
žė, kuomet jis valiavo ant far- 
mų į Milladore, Wisconsin? 
Prašau jus pačius arba žinan
tieji atsišaukite, 
man.

Birutės Choro dainų praktika 
Aperetės “Surpraise Party” atsibus 
ketvirtadienio vakare, kaip 8 vai. 
Mark \Vliite Parko svet. visi dai
nininkai ir dainininkės bukit laiku 
pamokose.—Valdyba.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks Penktadiehy, Vasario-Feb. 5 
d., 1926 m., 7:30 v^į. vak., A. Bag- 

Prniu-škite' dono Svet., 175Q So. Union Avė. Ma- 
j lonėkite visi susirjnkti ir atsivesti 
nauji) narių, nes buvo nutarta priim
ti į viršminėtą draugystę už dyką 

; laidotu- per du susirinkimus.; Tai pasinuu<lo- 
No.’kite gera proga. "Tas paskutinis su- 

’ [ sirinkimas. Bus už dykų priimamas,

Kas suras ir atneš I 
vių permitą (Burini permit

‘ XI • • įsiminimas. OUS U4 uynt| pi numina.-*,
2143), tas gaus $10 atlyginimo. nes Draugystė yra bagota nariais ir

Anton Cicėnas, 
10 Kast 104th St.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visą 

likus) gyvenimą.

PRA

dole- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienus centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, x dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujienų. ,r.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia pėr 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus,

Spulka. uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halited St.

jūsų

3131-33

Redak-

St.

VV. l«th

RedakcL

22nd St.

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

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

Baltulis, 901 W. 33rd St.
V. Stulpinas, 3311 S. Halsted St.
Bėethoven Konservatorijoj, 3259 

S. Halsted St.
Auditorium Tea Rootn,

S. Halsted Stt
Town of Lake: “Vyčio” 

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

Halsted Str.
Dargio Real Estate, 726 

St.
VVest Sidėj: “Draugo” 

joj, 2334 S, Oaklev Avė.
C. V. česnulis, 2201 VV.
Brighton Park: Maplewood Phar- 

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

nia Avė.
Ciceroj: Grand Works Pharmacy, 

1847 W. 14th St.
Ir pas “Birutės” ir “Dainos” 

chorų.narius ir kitur.
Vilniaus, Vudavimo Komiteto įv de

legatų iš organizacijų nutarusių da- 
lyvaut Vasario 16 dienos apvaikščio- 
jime, susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
Vasario 6 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Prašome kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Atskiri pakvietimai nebus

I siuntinėjami.
■ / — Sekretorius

pinigais.
Koresp.

Open Forum. r^4‘Visuomenės Dar
bo Sąjungos “Open Forum” bus 
sekmadieny, vas; 7 <1., lygiai 10:30 
v. ryte, Liet. Auditorijos mažojoj 
svetainėj. Tema: “Ar civilizacija ke
lia dorą?” Referentai —« S. Kodis 
ir Dr. A. .1. Karalius. Visi kviečia
mi atsilankyti. įžanga 15c.

‘ Komisija.

Ainity Lietuvių Pašelpinio Kliubo 
mėnesinis ■'susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, vasario 5 d., 8 vai. vak., 
Kliubo svet., 4644 S. Paulina St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
kalbėjimui kas link budavojimo 
kliubo namo. —J. J. Zolp, pirm.

LSS 81 kuopos susirinkimas atei
nantį šeštadienį neįvyks. Priežastis 
tame, kad Lįuosybės salė išduota 
kitai draugijai... Gavę svetainę, mi
tingų paskelbsime vėliau.

—Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” ,galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
r anti pažymėtame zone, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So, Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENįl JIESKOJĮMAI
IEŠKAU Marijonos Griniūtės. 

?aeina iš Vilnimis krašto; gy
veno Chicago j, Turiu svarbų 
reikalų, malonėkit atsišaukti.

Steponas Naunekas 
4753 S. Avcrs Avė., Chicago

PAIEŠKAI! Bladislovo Šiukštos, 
seno draugo. 4 metai atgal jis gy
veno Ind. Ilarhor, Ind. Taipgi Pa- 
ieškau savo Pusseserės Onos Ru- 
dausties. Girdėjau gyvena Boston, 
Mass. Meldžiu jus patys atsišaukti. 

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

ISRENOAVŪJIMUI
PASIHRNDAVOJA 6 kambariai, 

garu apšildomi, remta tiktai ą&o j 
mėnesį. Randasi ant 3-čių lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės į krautuvę, 701 W. 31 
St. i

Ruimai gerame stovyje.

PASIRENDAVOJA 6 ruimų fia
las'—renda $28.00. Taipgi garadžius. 
rendn $7.00. 3227 Auburn Avė,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXERESSING A COAL 
PIANO MbVING ĘXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S<>. Halsted St.
Tel. ros. Yds 3408-Blvd. 7«^7 office

Iš PZR1EŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius (i 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpimistyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lovič, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, piunolas 
ir radlo. Atsišaukite greitai. 3233 
VV. VVastiingion Blvd. Kedzie 2794. 
r— ' .......... ...  . 2

PARDAVIMUI
* $800 grojiklis pianas su gražiu 
hančiumi, 85 geri voleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110, Del išmokėjimo vieni metai. 
Michelinee.

2832 VV. Madison Street
1 fl.

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.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BBOS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 S’o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards,6062

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
2Ą mėnesiai išmokėjimui. v

‘ PERSHDNG
Plumbinję and Heatinję Company

,6539 Cottage Grove Avenue
I Fairfax 4620

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos (vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 VV. 33cd St. Prie Normai Av«

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAJNTING 

& HDW,JCO. '
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikotn matevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

>

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis '

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1687 West Division St„ « 

netoli Marshfield 
a.....

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie moterų! dresių. Atsi
šaukite.

LEWIS DRESS CO.
325 W. Adams' St.

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

Atsišaukite tuojau.
LEWIS DRESS CO.
325 W. Adams St.

AUTOMOBILIAI
FORD, 1 tono trokas, commęrcial 

viršus, pirmos rųšiąp 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 4,200 my
lių, pilnai prirengtas, pirmos rųšies 
stovyje, $175. Išmokėjimais. Visuo
met atdara. 1741 W. Madison St.

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

DODGE, 4 durių sedan, 5 tajerai, 
ekstrai7 prirengimai, bargenas $185. 
Išmokėjimais. Visuomet atdara. 1741 
W. Madison St.

OVERLAND, sedan. 1926, pilnai 
prirengtas, $38J. Išmokėjimais. Vi
suomet atdara. 1741 W. Madison St.

FORD, pasažierinis coupe, special 
body, disc ratai, bamperiai, $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.

10% PIRMO imokėjimo. Willys 
Knight sedan, važinėtas 4700 mylių, 
malcva kaip nauja, daug naujų pri- 
dėčkų, bargenas, $650.

VVILLYS Knight, coupe sedan, 
kaip naujas, bargenas, $750, 461 1 
S. Ashland Avė. Boulevard 8778.

Bučernė ir grosernė parsiduoda 
su namu ar be namo pigiai, arba 
mainysiu ant privatinio namo. Par
davimo priežastis—liga. 4101 So. 
Campbell A ve.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Vieta bizniška, ruimai gyvenimui. 
Kieipkitės tuojaus, 10034 So. Michi- 
gan Avė., Tel. 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. /

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5914 So, State St.

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

Pardavimui restaurantas už pir
ui;) teisingą pasiūlymų. Geras kam
pinis biznis. 6000 So. State St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
grosvrnę, vėliau- 

savininkas 
Biznis toje 

pačioje vietoje per 15 metų. prie 
svarbios gatvės, netoli didelio te
atro, 
arba 
kitų

Snvo bučernę i 
si<>s mados pasiulyiniis, 
visai apleidžia biznį. • a • 4 *

Te).

l».-. nuivvS, netoli .-
Mainysiu į cottage, bun)ailow, 

2 arba 3 flatų namą arba į 
biznio namą.

1735 VV. 35 St. » 
Lafayette 0605

PARSIDUODA grosernė ir 
kendžių krautuvė. Gali pirkti 
visą arba pusę. Sunku vienai 
laikyti. Parsiduoda St. Bernąrd 
šuo, gerai mokytas—$100.

1936 Caualport Avė.

, 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, 
gausit bargenų. 7118 S. VVestern Av.

PARDAVIMUI Molt and Ilops 
krautuvė. Geras biznis. Kurie nori 
pinigų padaryti. Parsiduoda automo
bilius Sedan. Gera proga. Pirkti 
pigiai. Katrie nemoka važiuoti 
mokysiu. Parduosiu viskų sykiu 
ba atskirai.

3553 So. VVallace St.
r

iš
ar

PARSIDUODA
Turiu du bi^nisu, vienų noriu 

parduoti arba mainyti ant mažo 
namo. Gražiai įrengta valgykla ir 
maža Road House. Randasi 104 St. 
ir Kean Avė.

Savininkas
3202 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen bizpis taipgi rū
kyta mėsa ir kiti smulkus daik
tai. Randasi 4-ri ruimai gyveni
mui. Turiu parduoti šią savaitę. 
Pigia kaina.

4643 So. Wentworth Avė.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui. 
5 ruimai gyvenimui. Nėra kito tokio 
biznio arti. Savininkas suteikia lystą 
ant kiek tik nori. Gausite bargeną. 
5306 So. Union Avė. Tel. Yds. 1321.

GERIAUSIA vieta mažai šeimy
nai. Nupirksi pigiai grosemę, saldai
nių ir mokyklos daiktų krautuvę. Vie
ta gera, biznis senas. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 3518 So. 
Wallace Street.

PARDAVIMUI restaurantas 
lietuvių apgyvento] vietoj, 19822 
S. Michigan Av., Roscland. Biz
nis išdirbtas. Kaina $2,200, Sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

Tel. Pullman 6995
■ . - - --------------------------------------------------

PARSIDUODA pečius minkštoms 
anglims kūrenamas. Taipgi elektriką 
šildomas pečius ir didelis sieninis 
laikrodis. 4652 So. Western Avė.

NAMAI-ŽEME
------------------ -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODA 2 aug.ščių po 6 
kambarius mūrinis namas. Gazas, 
elektra, maudynės, 6618 So. Rhodes 
Avė. Savininkas, 2618 W. Luther St.

BARGENAS
KAM mokėti 12 tūkstančių? 2 fl. 

4 ir 5 kambarių, mūrinis naujas 
namas, netoli lietuviško vienuoly- 
noi 69-tos prie Rockvvcll gatvės. 
Parduosiu tik už $9000, mortgage 
$4500. Atsišaukit greitai 2545 West 
69th St. A. Micholo.

DIDELIS PASIŪLYMAS. Pardavi
mui South Sidėje 8 flatų ir krautuvė, 
įplaukų $145 j mėnesį, prie 59th St., 
tarpe Ručine ir Halsted St. Labai 
gerame padėjime, kaina $8,506, iš
mokėjimais.

RAGINE RE A LT Y CO. 
1121 W. 59th St. 

Tel. Wentworth 5832

LABAI dailus 7 kambarių na
mas, Str Charles, prie pat Fox 
River, ant 2 lotų ir garažas. 
Parduosius pigiai arba mainy
siu ant namo Rockfordc. Nau
jienos 1739 S. Halsted St. Box 
661.

PARDAVIMUI namas ir biznis, 6 
flatai ir 1< krautuve. Namas beveik 
naujas. Lengvai galit nupirkti, 5253 
So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS. 5 po 5 kam
barius ir 3 kambariai stoge; mūrinis 
puikus namas, karštu vandeniu šil
domas, namas randasi Brighton Par
ke, netoli Western Avė. Galimu pirk
ti už $12,000. 
daugiau.

A. 
2545

I mokėti $3,000 arba

jų ICHAKO 
W. 69th st.

Parsiduoda
Puikus lotas dėl statymo sau gy

venimo, 50x150 pėdų, įmokėti $158, 
netoli mokyklų, bažnyčių ir t. t. I/a- 
bai gera transportacija» tiktai 24 mi
nutes nuo vidurmiesčio. Puiki vieta 
dėl vaikų. Turiu parduot tuojau. Ra
šykite man šiandien. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 664.

PARDAVIMUI real estate 
ofisas ir namas, pigiai, netoli 
69th St. ir Western Avė. Įstai
ga nuo
1739 South 
Box 665.

1907, NAUJIENOS, 
llalsted Street,

TURIU parduoti sąvo prapcrtę; 
turiu kelis gražius lotus dėl staty
mo gerų namų, lotai didumo 50y 
150, arti mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, tiktai 26 minutės nuo 
vidurmiesčio, gera transportacija. 
Už mažų įmokėjimų, lengvais išmo
kėjimais; veikit greit. Rašykit man 
tuojau, Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 663.

Aš galiu jums 'pagelbėti įsigyt i 
namų — $158 cash.

Del keliu darbščių lietuvių, kat
rie nenori mokėti augštaj; remtas; 
aš duodu gerų progų nusipirkti sau 
namų, netoli mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių, teatro ir banko. 1
24 minutes nuo 
transportacija. 
Naujienos, 1739 
662.

Tiktai 
vidurmiesčio. gera 
Rašykit šiandien 

S. Halsted St. Box

SERGU — neturiu darbo. Reikia 
pinigų. Už $500 nupirksite mano 
800 vertės nuosavybę, 40 pėdų lo
tų, 1 blokas nuo elevatorių, 39 mi
nutės iki miesto, 2 blokai iki krau
tuvių. (Tikras bargenas. Palulis, 
1739 So. Halsted St., Box 660.

IŠ PRIEŽASTIES mirties šeimy
noje, aš turiu parduoti tris puikius 
2 fintą namus, kurie randasi: 447 
W. 42nd Place. 538 W. 42nd Place, 
501 W. 43rd Place. Tel. Trianglc 
0600.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius MorgiČius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava., 

Lafayette 6738
A.

2-ri- MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgcčiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Bluincntal & Co., 
140 So. Dearborų St.

MOKYKLOS
z

k

Specialūs Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste- 
buk H n pasiūlymą. Veilc tuojaus pakol šis pasiūlymas nebus at- 
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W, Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

\


