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Laukiama nauju derybų ka 
sykių streikui baigti

Maskva kelia sutarties su 
Pabaltijy klausimą

SSSR laimėjusi srovė palanki 
Pabaltijo valstybėles?

Lenkų fašistai planuoją 
pasigrobti valdžią

Zinovjevas išstumtas iš komu 
nistų partijos prezidiumo

pripažinimu, 
turi veikiausiai į- 

valstybes į

Aplink-kasykly streiką
Laukiama naujų taikos derybų

Lenku fašistai planuoją 
pasigrobti valdžią

Fašistų organizacijoms esą duo
tas įsakymas mobilizuotis žy
giuoti į Varšuvą

PIIILADELPHIA, Pa., vas. 
II.—Labai gal būt, kad bus vėl 
užmegstos derybos kietosios 
anglies kasyklų streikui baigti.

šiandie Philadelphijoj susi
rinko kasyklų savininkų dery
bų komisija ir konferuoja Ritz- 
Carlton viešbuty. Kitame, Bel- 
Ivue-Stratford viešbuty, skersai 
gatvę, susirinkus angliakasių 
komisija, kartu su unijos inter- 
nacionaliu prezidentu Lewisu ir 
sekretorium Keimedy. čia pat 
Union 'League klube įsiregistra
vęs bendros anglių konferenci
jos neitralus pirmininkas Alvin 
Maikle. Tuo būdu visas a para-* Varšuvos slaptą konferenciją.

Fašistų komitetas, kurio 
priešaky stovįs atstovas Mon- 
czynski, seimo karo reikalų ko
misijos pirmininkas, davęs įsa
kymą mobilizuoti visas fašistų 
organizacijas.

VARŠUVA, Lenkija, vas. 11. 
— čia pasklido gandai, kad len
kų fašistai planuoją žygiuoti j 
Varšuvą ir pasigrobti valdžią į 
savo rankas, lygiai taip, kaip 
kad padarė Italijos juodmarš- 
kiniai.

Gandai sukėlė Varšuvoj di
delio sąjūdžio. Visur apie tai
kalbama.

Sako, kad praeito penktadie
nio naktį fašistai turėję netoli

tas deryboms išimojo pradėti 
priruoštas.

Girdai apie taiką
SCRANTON, Pa., vas. 11.— 

Pasklidę vakar girdai, kad esą 
daroma naujų žingsnių kasyklų 
streikui baigti, Zlandie dar la
biau sustiprėjo. Vj?kur tie gir
dai kilę, niekas nežino, bet vi
sur tik ir kalbama, kad streiko 
galas esąs nrl>etoli.

Pennsy Ivani jo s legislat u roj
"HARRlSBl’RG, Pa.,-vas. 

Lęgislaturos atstovu buto 
sykių komisija šiandie įnešė 
zoliuciją, kad legislatura 
skirtų t;ųn tikrų komisiją, I 
luojau pakviestų kietosios ang
lies kasyklų savininkų ir an
gliakasių derybų komisijas ben
dre >n konferencijon, ir neišsi
skirstytų, Hgi nebus prieita prie 
susitarimo. Rezoliucija bus 
svarstoma ateinanti pirmadienį.

RYGA, saus. 21 [Eltaj. 
“Jaunukas Žinąs” praneša iš 
Maskvos, kad SSSR užsienių 
reikalų komisariate pasknti- 
niujou laiku vėl dažnai keliamas 
SSSR ir Pabaltijo valstybių,
santykių klausimas, šio klau- 

’ simo nagrinėjimas turi ryšio su 
politinio biuro 
kad SSSR
traukti Pabaltijo 
savo ekonominės Įtakos sferą ir 
surišti jų pramonę ir prekybą 
su SSSR rinkomis. t atai su
artintų Pabaltijo ir SSSR poli
tinius interesus.

Einant politinio biuro nuta
rimu, SSSR ir davusi Estijos 
ir ‘Latvijos fabrikams užsaky
mų. pirmosios 9 milijonų auk
so rublių, antrosios —7 mil. 
rublių sumai.

Be to, Maskvoj nutarta iš 
naujo aktingai pakelti klausi
mas nonagression sutarčiai su
daryti su Pabaltijo valstybė
mis. Sutartis manoma dalyti 
su kiekviena valstybe skyrium. 
Estijai pusiau oficialiai duota 
suprasti, kad tokios sutarties 
skubus pasirašymas turėsiąs di
delės reikšues.

Sumušu* opoziciją, SSSR lai
mėjusi srovė, Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu yra nuolaidesnė. 
Naujoji srovė mananti, kad 
SSSR savo tikslų Pabaltijy pa
sieksianti geriau ekonominiu 
keliu.

t Pacific and Atlantic Photo]
Roman Frattte (po kairei) ir kap. Ruiz Aida, Ispanijos orlai- 

vininkai, sausio 31 d. pasiekė Argentinos respubliką.
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Rusų darbininku maištas
prieš ‘‘načalstvą”

Zinovjevo sekretorius ir 
padėjėjas nusižudė

re
pu

ku ri

Ijenkijos darbo ministe-
ris rezignavo

VARŠUVA, vas. 11. — At
sistatydino darbo ir visuomenės 
globos ministeris Moraczewski, 
socialistas, savo pasitraukimą 
motivuodamas sveikatos pairi
mu. . Į i J

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Įtūžę 
niu?
Kino

darbininkai komunisti- 
viršilas karučiais išdan- 
i . fabriko

Buvo apkaltintas* dėl išeikvoji* 
mo pinigų ir dalinimo gink
lų opozicijai

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai- diehai, $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.

Soviety valdžia susirupi- 
nus savo pramone

Nepavykus javų eksportui pri
veista mažinti išlaidas įmo
nėms

MASKVA, vas. 11. Sovie- *
tų aukščiausios ekonominės ta
rybos pirmininkas Dzeržinsky 
savo pranešime centralinei pro
fesinių sąjungų tarybai sako, 
kad kadangi valdžia negalėjus 
eksportuoti tiek javų užsienin, 
kiek ji tikėjusis, tai savo pra
monės programą valdžia bu
sianti priversta nukirsti ketu
riais ir puse milionais rublių 
.(225 milionais dolerių.)

Dzeržinsky sako, kad iš ūki
ninkų valdžia surinkus tik 70 
nuoš. to javų kiekio, 
tikėjusis eksportuoti,
savo pramones aprūpinti reika
lingais daiktais ji begalėsianti 
išleisti ne daugiau, kaip 
milionus dolerių, ažuot 465 
lionų dolerių, kaip kad 
miau buvo numatyta.

kiek ji 
o todėl

373 
mi- 
pir-

Skundžia kasyklą darbi 
ninką organizacija

Pasikėsymai nužudyt Ispa
nijos diktatorių

De Riverai lankanties Barcelo- 
noj išsprogdinta keletas 
bombų

sako, kad iš 
patvirtinimas 
kartus pada- 
nužudyti Is-

PARYŽIUS, vas. 11. — Pra
nešimai iš Hendaye, Francijos- 
Ispanijos sienoj, 
Barcelonos gauta 
žinių, apie kelis 
rytus bandymus
panijos diktatorių, gen. Primo 
de K i vorą, kai jis pastaromis 
dienomis lankėsi Barcelonoj.

Sako, kad įvairiose miesto 
dalyse buvo mestos sprogsta
mos bombos. Viena jų sprogo 
tarpdury vieno generolo namų, 
kur de Rivera buvo apsistojęs. 
Kita bomba, padėta geležinke
ly keletą mylių nuo stoties, 
sprogo su didžiausiu smarku
mu kaip tik tuo laiku, kada dik
tatorius buvo besėdąs trauki
niu išvažiuoti į Madridą.

Batų fabrikas išdalino 
darbininkams 

$1,153,842

Kominterno vadas išstum 
tas iš prezidiumo

Sovietą armijos paslaptis 
pardavęs Anglijai

Leningrado komunistų partija 
nebeišrinko Zinovjevo į cen
tro valdybą v C

MASKVA, vas. 11. Politi
nė Grigorijo Zinovjevo žvaigž
dė, matyt, nusileido.

šiandie nepaprastoj Lenin
grado komunistų partijos sesi
joj Zinovjevas nebebuvo iš
rinktas tos organizacijos pre
zidiumo nariu, tuo tarpu kai 
vyriausi jo priešininkai — 
Stalinas, Bucharinas, Kalini
nas, Rikovas, Dzeržinskis, Tom- 
skis ii- Vorošilovus ---- visi buvo
išrinkti.

Viskas atrodo taip, kad Zi
novjevas bus pašalintas iš tre
čiojo (komunistų) internacio
nalo pirmininko vietos, kai ta 
organizacija laikys sekamą sa
vo kongresą.

[Vasario 1 dieną telegrama 
iš Beri i no skelbė, kad ten pa
sklidę girdų, jogei Zinovjevas 
jau esąs pašalintas iš kominter- 
no pirmininko vietos. Girdai, 
pasirodo, buvo tik girdai: Zi
novjevas kol kas tebėra vie
toj.]

Du maži vaikai žuvo 
namų gaisre

SPRINGFIELD, Mo., vas. 11.
Du maži broliukai, Fred 

Matney, 4 metų, ir VViIlis Mat- 
ney, 2, žuvo ugny, kuri praei
tą naktį sunaikino jų tėvų na
mus, apie tris mylias nuo Sey- 
mouro.

Audėju unija nutarė 
atšaukti streiką

Buvęs caro karininkas sakosi 
gavęs $25,000 už raud. armi
jos organizacijos planus

LENINGRADAS, vas. 11. 
keturiasdešimt astuonių taria

mų Estijos šnipų byloj, kuri 
dabar tardoma Leningrade, vie
nas buvęs caro kariuomenės ka
rininkas, Nikolai Vladimirovič 
Paderna, prisipažino, kad jis 
vieną raudonosios armijos or
ganizacijos planą pardavęs pul
kininkui Frankui, Anglijos 
žvalgybos agentui, už 25 tūks
tančius dolerių.

Be to Paderna prisipažino pa
dėjęs daugeliui monarchistų ir 
kitų slaptai pereiti Rusijos 
sieną, kiekvieną kartą gauda
mas už tai stambų atlyginimą.

Daugybė briliantų iš 
Rusijos atgabenta 

j Londoną

BEHLINAS, vas. 11. — Iš 
Ekaterinoslayo pranešu apie 
charakteringą ten didžiulio me
talo fabriko darbininkų susirė
mimą su savo komunistiniais 
vyresninkais. Tas susirėmimas 
tuo charakteringas, kad jis ro-

’do, joge: i ūsų darbininkuose 
'ima pasireikšti 
drąsesnis, daug savarankesnis 
ūpas.

Nepatenkinti ir sujudę darbi
ninkai apstojo ratu fabriko ko
munistinio komiteto pirmininką 
ir komunistų ji “ jačeikos” na- 

i rius, suėmė juos ir, pasodinę' 
tą “i^ačalstvą” į “tačkas” (ka- 
lučius), išdangino laukan iš 
fabriko. '

Darbininkai .kaltina savo ko
munistinius vyresfiinkus dėl į- 
vedimo fabrike politinio šnipa- 
vimo, ypač prieš nepartinius 
darbininkus, ir dėl rėmimo fa
briko

LONDONAS, vas. 11. Laik
raščių pranešimais, į Londoną 
esą atgabenta iš Rusijos dau
gybė briliantų, kuriuos sovietų 
valdžia norinti čia parduoti, 
Tie briliantai lėčiau esą ne bu
vusio caro ir jo šeimynos tur
tas, bet bolševikų atimti iš vie
nuolynų, bažnyčių ir dvarinin
kų. Londonan atgabento tur
to vertė .siekianti 25 milionus 
dolerių.

į Amerikos laivas išgel 
bėjo norvegu juri

ninkus
LONDONAS, vas. U.—Jun

gtinių Valstijų garlaivis Casper 
vakar pastebėjo jūrėse, 120 
mylių nuo I'yndenaes, pietųBIDDEFORD, Maine, vas. 11.

Audėjų unija nubalsavo atšauk- Norvegijos pakrašty, skęstantį 
- “ - * * ’ x jr pasiskubino

Visi boto įgulos 
Botas

ti streiką vietos Pepprell Ma- motorinį botą 
nufacturing kompanijos andyk- pagelbon.
Jose. Streikas tęsės nuo prari- žmonės buvo išgelbėti, 
tų metų gruodžio 1 dienos. j paskendo.

ninku

Reikalauja iš United Mine Wor- 
kers unijos 600.000 dolerių 
atlyginimo.

B1NGHAMTON, N. Y., vas. 
11. - Endicott — Johnson ba
tų fabrikai Johnson City . ir 
Emlicotte vakar išdalino savo 
14,000 darbininkų 1,153,842 do
lerių pelno, užaugusio jiems per 
praeitus 1925 metus. Kiekvie
nas darbininkas ir tarnautojas, 
nuo didžiausio iki mažiausio, 
gavo savo dalį, paremtą skai
čiumi dienų, kiek kas per me
tus išdirbo.

ST. CLAIRSVILLE, Ohio, 
vas. 11. — Du asmens, Scott % 
Story ir Clyde Majore, šiandie 
įnešė vietos teisman bylą prieš 
United Mine VVorkers of Ame
rica ir ‘jos viršininkus, reika
laudami iš kasyklų darbininkų 
organizacijos 600 tūkstančių 
dolerių atlyginimo. Byla iškelta 
ryšy su įvykusiomis Ne\v I>a- 
fferty kasyklose 
birželio mėnesį 
riaušėmis tarp 
streiklahžiu.

BERLTNAS, vas. 11. (F).— 
Čia ką tįk gauta sensacinga ži
nia, kad Leningrade nusižudęs 
Zinovjevo sekretorius, Bučešni- 
kov.

Kaip parneša iš Leningrado, 
Bučešnikovas nusišovęs po to, 
kai jis buvęs Stalino vadovau-

naujas,. daug 1 jamos ir laimėjusios partijos 
didžiumos sovietų valdžioj ap
kaltintas dėl sunkių kriminali
nių ir politinių nusikaltimų. 
Bučešnikovas, tasai žymus ii 
iki prieš dvejetą savaičių bu
vęs labai įtakingas bolševikas, 

‘buvęs apkaltintas dėl išeikvoji
mo valstybės pinigų ir išdalini
mo leningradiškės opozicijos 
nariams ginklų, kuriuos jis-iš
gavęs iš Leningrado kariuome
nės arsenalo.

Bučešnikovas palikę., laišką, 
kuriame jis tvirtinąs, kad jis 
esąs visiškai ‘ nekaltas dėl tų 
nusikaltimų, kurie jam priki
šami, ii kad tie kaltinimai esą 
niekas daugiau, kaip “politika”, 
tiesiai sąmokslas prieš jį, kaipo 
prieš žymų opozicijos darbuoto
ją ir Zinovyvo padėjėj:;.

Rado automobily du nu
žudytu asmeniu

vedėjų, administracijos, 
teisingus fabriko darbi- 
reikalavimus.

Streikininkai sumušė 
anglies “butlegerius”
CARBONDALE, Pa., vas. 11. 

šiandie čia įvyko susirėmimas 
tarp streikuojančių angliakasių 
ir anglies °butlegerių”. Kai 
“butlegeriai” bandė maišais iš
sigabenti anglies, minia strei
kininkų puolė juos. Muštynėse 
keturi asmens* buvo stipriai ap
kulti. Įsimaišius policija riau
šes numalšino.

KOMA, Italija, vas. 11.
Italijos senatas 170 balsų prieš 
7 patvirtino padarytą Wash- 
ingtone sutartį dėl Italijos ka
ro skolų fundavimo Jungtinėms 
Valstijoms.

Chicagai ir afcrielinkei oficia- 
lis oro spėjikas šiai dienai pra
našauja: , k

Niaukstosi; galima laukti 
snhfyo; nedidele temperatūros 
atmaina; stiprus, didžiumoj pie
tų vėjas.

Vakar 
minimom

tepmeratura siekė 
13®, maksimom 28?

saulė teka 6:52,šiandie 
džiasi 5:18 y a landą.

Bandito Vilios galva 
atsiusta Chicagon?

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
11. ^Laikraštis E* Universal 
Grafięo shko, kad vienas Chica- 
gos milionkrius pasirūpinęs tuo. 
kad tam tikri asmens praeitą 
savaitę atkasė garsaus Meksi
kos banditų vado, Francisco 
Vilios, kapą Parrale ir jo lavo
nui nukirto galvą. Ta galvA esan
ti pasiųsta į Chicago, kur ji 
busianti pavartota moksliniams 
tyrinėjimams.

Žinomas Chičagos psichiatras 
ir krip&inologas, Dr. James 
Whitney Hali, prisipažino, kad 
čia buvę nemaža kalbėta apie 
tai, kad butų gera gauti Vilios 

’kaukuolę ir smegenis • moksli
niam tyrinčjimuį, kadangi Vida 
buvęs didžiausias, kokį pasaulis 
žinąs, kriminalistas. Dr. Hali 
tečiaus atsisakė įvardyti, kas 
yra tie mokslininkai, kuriem 
labai rūpėjo įsigyti Vilios galva. 
Kad jis pats buvę vienas iš jų, 
jis neužsigina.

WASHINGTONAS, vas. 10. 
- Senatas šiandie 49.balsais 
prieš 26 pritarė panaikinti vi* 

lei-jsai mokesnius nuo paveldėto 
turto.

1922 metų 
kruvinomis 
unijistų ir

4 kiny jūrių plėšikai pa 
smerkti mirti

YOUNGST()WN, Ohio, vas. 
11. Kely, keletą mylių nuo 
miesto, šį rytą rado stovintį 
automobilį ir jame dviejų negy
vų vyrų kunus. Iš visa matyt, 
kad tuodu asmeniu buvo nužu
dyti ir palikti automobily. Kū
nai buvo visai sušalę. Policijos 
tąrdymai vėliau parodė, kad 
nužudytieji buvo Dominic Rus- 
so ir jo pusbrolis Sari Russo, 
abudu 25 metų amžiaus. Kieno 
jie buvo aukos, ir dėl ko, poli
cija daro pastangų susekti.

WASHINGTONAS, vas. 11.
Proponuojajną federalės 

konstitucijos papildymą vaikų 
šiol jau

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 11.
Francuzų teismas šiandie 

keturis kiniečius pasmerkė mir
ties bausmei, o keturių kitus 
atidavė į Kinų policijos rah- 
kas.

Pasmerktieji buvo pripažinti darbui reguliuoti iki 
kalti kaipo piratai (jūrių plė- dvidešimt dvi valstijos atmetė, 
šikai), kurie praeitų metu 
gruodžio 18 dieną užmušė gar- kansas, Galifornia ir \Visconsin 
laivio Tungchow kapitoną ir — jį priėmė. Taip painformavo 
per keturias dienas terorizavo atstovų butą valstybės sekre- 
pasažierius. torius Kellogg.

tik keturios rizona.

Garantija
Greitumas
Pigumas

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

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

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

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



Penktadienis, Vas. 12, 1926
*— “ ‘ ....... 1 ...... ' II Į.

Jei jums yra nusibodę 
paprasti...

■^KŪDlKlų^K
EROVės sky kilis'

DEL APRŪPINIMO 
į MOTINŲ IR JŲ 
įKŪDIKlŲ SVEIKATOS.

Kalba j Lietuves Motinas

KMlkl* MrtttataM Ir h* 
yra dalykas fytoa 

avarkoa kaimynai ir taniai 
ir am JanTiama. kad lai 
yra dalykaa. kar| awa to* 
rimą NcOarikfcato trik* 

terptai* atvirai Ir laisvai 
p^Udmriki

STRAIPSNIS 168
Retai kas iš musų tikrai įsivaizduo

ja kaip kūdikių gimdymas yra pavo
jingas gyvybei. 1916 metais mes nete
kome Amerikoje mažiausia 16,000 
motinų nuo priežasčių'surištų su kū
dikių gimdymu, ir beveik viso to ga
lima buvo išvengti. Gimdymo karšti
nė yra dažniausia mirties priežastis, 
o ji nepaprasčiausia paeina iš užkrė
timo nuo pribuvėjų ar patarnautojų 
rankų motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena moti
na netenka gyvybės; vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei šešių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

Tikslas Ho paskelbimo, Ir 
suteikti 
Borden’b 
8ie paskelbimai begalo įdomūs 
r 
garsiausi

ttj .kurio kas mėnuo tilps po jo, yra — 
motinoms žinių, kodėl jos turĮ penėti savo kūdikius 

P^nu,z negaliamos duoti krūtų. Matysite, kad. 
, - • K jie suprantamai pasakys jums

daug dętykų, kuriuos tųrfttumSt žinoti apie Borden *s Eazle Pieną 
garsiausi kūdikiams maistą pasauly.

Ką Jus Pilate į Savo 
kūdikio Bonkutę?

TZ NYGUTĖJE- kopijoj rašoma . . . “Per 
didelis susiartinimas gimdo paniekų.’’

Taip ir yra . , . Jeigu objektas yra be 
pamėgimo ir be gero ir tikro gerumo.
Kaip tik sykį dasilytėsit lupomis Helmar 
jus laimėsit, jus niekomet neužmiršit jų, nes 
jie yra tikri.
štai kodėl tiek daug vyrų nuolat vis maino 
į Helmarus.

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI
Pirm, negu kūdikis ateis, yra būti

na kiekvienai motinai sekančių daly
kų:

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažnų analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. Nureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn dažnai pasisveriant įr su* 
mažinant krakmolo ir cukraus dalj 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno
ir vandens. •

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo, jei galimš vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis, kad 
prakaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra <įųptų. •
8. Užtektinai poilsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius.
IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 

LAIKE GIMDYMO

Žmogus Kuris Taupina
Jis stovi labai tvirtai ant 
savo kojų. Jis juokiasi iš ne
pasisekimų. Jis nežino bai
mės. Jis visuomet gatavas 
dėl visokio atsįtikimo arba 
progos. Jis išlaiko visus ban
dymus — tas žmogus kuris 
taupina.

The STOCK TAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK

Išlavinta priežiūra reikalinga ge
ram gimdymui reikalauja ypatingo 
mokinimo ir yra atskira chirurgi
jos dalis. Geriausias chirurgas nėra 
per geras, jei žmogus kenčia nuo 
nulaužtos kojos ar apendicitis. Ga
bus veterinaras yra pakeičiamas 
susirgus brangiai galviju veislei/ 
Taigi ar gyvybė ir busianti svei
kata motinos ir vaiko neužsipelno 
geriausios gydytojo ir slaugytojos 
priežiūros, kurių tik galima gauti?

Toms motinoms, kurios turi ku- 
llikiy, t»et negnli jįj. kriitimiH 
vra stipriai rckomenduojainos var
toti Borden’s Eagle Pieną dėl bon- 
kūtės. Tai yra pujkiausias pienas 
r gryniausias cukrus moksliškai su

maišytas ir prirengtas. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas, kuris 
pabudavoja stiprias kojas ir svei
kus kunus. Jis kūdikį įgalina aug
ti svaryn kas yra • reikalinga dei 
sveikatos ir normališkumo. Jis yra 
rekomenduojamas gydytojų per 66 
metus dėl jo augštos kokybės.

Motinos turi viską daryti, kad su
radus tinkamą maistą sau prieš 
gimdymą ir po gimdymo. Kiekviena 
motina turi dadėti prie savo mais
to Kellogg’s All-Bran, Kellogg’s 
All-Bran gamtinė gudyolė nuo už
kietėjimo. Yra grynas maistas ku
ris išvalo atsakančiai vidurius 
ujimas lauk pasidaro reguliaris 
sveikas.

ir 
ii’

iš-

4150 South Halsted StA

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb CMcaco, <11.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Vaikai kenčianti nuo niežų, 
bėrimų, skaudulių, pušku, saulės 
nudegimų ir tt.. surado greitų pa
galbą vartodami Cadum Ointment. 
Cadum Ointment galiųia dėti ir an 
'ubai delikatnos odos be baimės. 
Yra Francuziškas prirengimas pa
darytas Amerikoj. Geros nuo spuo
gų, išbėrimų ir bile kokios odos li
gos.

Perskaityk kas saavitd šituos strai
psnius ir pasidėk ateičiai.

Jei jūs pačios negalit penėti savo 
kūdikio, pasirinkite maistą, kuris 
būtų tiek maistingas, ir grejt virški
namas, kaip jūsų pačios pienas. 
Duokit savo kūdikiui Borden’s Ea
gle Pieną, gerinusį maistą dėl kūdi
kių, kuris yra vartojamas per pas
kutinius šešiasdešimtis aštuonis me
tus per mtlionus motinų visame pa
saulį.

A’acionalė* reputacija E agi e Pieno, 
kaipo kūdikių maisto, remiasi ant 
milionų tokių atsitikimų, kur moti
nos negali penėti savo kūdikių krū
timis. Viena motina suradusi, kad 
tas maistas geras, rekomenduoja ki
tai. Jei ji išaugino pasekmingai vie
nų kūdikį su juo, ji vartoja jį ir dėl 
sekamo kūdikio. Jei ji maitinosi 
augdama pati Eagle Pienu, ji taipgi 
maitina ir stivo kūdikius.

Tuo būdu, per šešiasdešimtis aštuo
nis metus kaip Eagle Pienas yra 
ant marketo, gentkartės kūdikių yra 
išaugintos juomi, milionai motinų 
sužingjb jo vertę, tūkstančiai gydy
tojų rekomendavo ir užrašė jį. Šian
dien jo yra vartojama daugiau negu 
kitų kūdikių maistai sudėti daiktam 

pi' i ' '

$500 PASKIRTA DOVANOMS
DIDELIAM MIŠKINIAM BAUDI

t Kurį Rengia
DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”
Sekmadieny, Vasario-Feb. 14,1926

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 Weot 23rd Place

Pradžia 6:30 valandą vakafr
• Muzika JOS. J. PHILLIPS 

Visus širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti.

[/.anga 50c y patai

Lietuvių Agentūra
351 Magnus Avė.

Winnipeg, Man., Canada 
šiyomi išdrįstame pranešti Lie

tuviams, ypač Amerikonams, kad 
mes suteikiame visus dokumentus 
ir valdiškus permitus, kurie yra 
reikalingi dėl atvažiavimo iš Lie
tuvos j Kanadą. J r Laivakortes 
išperkam ant geriausių linijų tarp 
Europos ir Kanados.
t Norėdami atitraukti savuosius 
iš Lietuvos j Kanadą, kreipkitės 
j mus, busite užganėdinti su mu
sų patarnavimu.

P. YAUNLSKLS, Pirmininkas 
A. URBONAS, Pagelhininkas

METINIS ŠOKIS
RENGIA A. L. T. SANDARA 75 KP.

šeštadieny, Vasario 13 d., 1926 m.
Mildos Svetainėj, ant 3-čią lubą

3142 So. Halsted Street, Chicago, III.
Pradžia 6:80 vai. vakare

Visus be skirtumo, maloniai kviečiame atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie puikios muzikos. Po 
vadovyste p. ’J. Grušo. ' KOMITETAS

Eagle Pienas nepaprastai gerai virš 
hinamas maistas. Tai yra pienas — 
grynas farmų pienas — jis yra su
maišytas su grynu cukrumi specia
liu Borden’o būdu. Eagle Pieną ga
lima laikyti be baimės ir atdaruose 
kenuose. Tuo būdų jūs galit laikyti 
to pieno namie kiek tik norit, jūs 
galit visuomet turėti savo kūdikiui 
šviežio pieno. Ir jei jums reikia kur 
nors keliauti su savo kūdikiu, jūs 
galit lengvai vežtis su savim Eagle 
Pieną arba nusipirkti, ten, kur jūs 
būsite.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, iš- 
pildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki- 
tų9 motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto,'iki nepradė
jo vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siūskite kuponą šiandien.

k oC Thb Bordki* 
*į.V.&PetOf,.

KUPONAS
Už šį kuponų galite gauti lietuvis 
kai pamokinimus, kkai pamokinimus, kaip penėti ir už
laikyti save ir savo kūdikį. Iškirp- 
kit jį ir atsiuskit mums šiandien 
su savo vardu ir adresu

Vardas ______ ________________ ________

Adresas ___________________________ ______

Idthuanlan 6 ________ ___ __

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

AR JUS ŽINOT, KAD
Prekybos delegacija susidedanti iš 

4 žmonių: Purickio, Norkaičio, Lap- 
tevo ir Prof. Alekso iš Lietuvos nu
važiavo į Latviją dėl apkalbėjimo 
prekybos reikalų. Ar jus žinote, 
kad Turkiškas tabakas yra bran
giausia tabakas dėl cigaretų. Tur
kiškas tabakas turi skonį, kvapsnį. 
Hclmarai turi savyje tiktai Turkiš
ką tabaką ir suteikia geriausią ver
tę už jūsų pinigus.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagalbą HUn
nuo savo kenr <
tėjimų eikite r reJ'Jr*
i naujai Ja- I 
teigtą KURO- I .. Z\
PINl-AMERJ- fa- i» I
K O N 1 S K Ą jL I
sv e i k A'ioy rH
ATGAVIMĄ Į
--“r.iNcoi.N B
M E D r C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra 1- 
rengtaa vė
liausios madort 
mašinomis ir 
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be- 

s velk vi:ios ligos paeina dėl negero krau
jo, .mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
| kraują. Šis gydymas, jei reikiamos at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
dariu). Svarbiausias gydytojas —- DR. 
BOWES — pripažintas specialistne' per 
daugeli meti) tartie gydytojų, teikia as
menini v prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turimu puikias pašokinus gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumiitizmo, nugaros, tonų skaudėjimo, 
niežijimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI Jį-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo ilbandymaa laboratorijoj, taipgi 
ilapumo, mes tikrai surasime priežastį 
tusų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai matos ir jus Ut- 
m<>k*«it kuomet pnsveiksit. Nakenttklt be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laiką ir pinigų, n»» per 
tolimesni laiką vilvlen jus ateisit i mu- 
<ų įstaigą. Mes pngydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė eu kitais gydyto- 
fais. Ai yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWES 
BPECIAI.IHTAH Ilt MEDIKAI.IB 

UIKKKTORIU8 
8 South Clark St. 

2-ras iiugštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Šakumos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: l’unedSIy. Kat- 

vurgu ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5 :HO 
vakare. Utarninke, Sęredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vgkiiru. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 1U 11.1 12 dieną.

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

g y d u o 13 m dėl pagelbėji-

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

60 
100 
200 
810 
400 
500

(jei .nori

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
t

litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų 
litų ...

Paštu
. $6.75
. 10.75
. 21.00

81.26
, 41.50
. 51.76

Telegramų
____ $6.25
____ 11.25
____ 21.50
____ 81.75
........ 42.00
........ 52.25

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Į

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.51 
92.75 

108.00 
514.01

Telegramų

72.75
88.00
98.25

108.60
514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių
Visuora reikaluose adresuokite: 
\ •

1739 Sn. Halsted SL, Uhicatro, Illinois
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Ar jus žinote, kad—Užkietėjimas 
Palieka savo žymes ant veido

KAINOS KURIŲ NE 
GALIMA SUMUŠTI

išgelbėtas per 
savo PAČIĄ

užkietėji- 
virš ke- 

ligų. 
ant

pageltęs 
i>aukiai.

valgysit reguliariai Kellog- 
ALL-BRAN garantuojama, 

suteiks nuolatinę pagel- 
kati ir labiausiai ehroni*-

Biaurųs nuodai nuo 
mo trali pagaminti 
tureidešimt is pavojingų 
Nuo jo pasidaro spuogai 
veido, įdubę veidai, 
veidas, ųvajuoduoju
nemalonus Kvapas ir daug Ki
tų panašių ligų. Paliuosuokit 
savo kūnų nuo vaidinančių li
gų. Apsaugoki! nuo pavojin- . 
gų ženklų.

Kellogg'o ALL-BRAN suteikė sveikatą 
tuk Šančiams kuomet niekas kitas nepa
gelbėjo. Jis išvalo iadnas ir atšviežina 
jas. Jis prašalina visuą nuoslua ir Inuk 
ėjimas pasidaro tėvulis ris ir natūrali**. 
I'ikta Kellogg tai padaryti. Pilės, drus
kos ir visokie vandenys tiktai padaro 
jūsų sistemų pilną gyduolių. Kellogg o 
.ALL-BRAN yra gamtos gyduoM nuo už- 
ketėjimo ir atliekų darbų taip kriip pati 
gamta kad atliktų.

Jei 
KO 
kad 
bą, 
kuone nt* įtikimuose nrbn jūsų
KroMerninka* icrąžinH jums ju- 
ilgus. Daktarai užrako J re
ceptus ir rekomenduoja Kol- 
l<»KK*o ALL-BRAN, nes jie ži
no, kad KeilogK'o yra 100'; 
veikianti* ir iie visuomet Kalt 
juorril pasitikėti.

mažiausiai du stalnvus Aaukžtu*Valgykit _ .. _______
ALL-BRAN kasdien. Chroniškuose atsiti
kimuose prie kiekvieno valgio. Jo rie
šutiniu ikonis turi didelį malonumą. Su- 

Jį su virtais arba nevirtais 
Pabandykit jo receptuš išdru- 

visus

prie kiekvieno valgio.

muižvkit jį su virtais arba 
valKlsis. J
kuolus ant kiekvieno pakelio. Pas 
Kroserninkus raudonuose ir žaluose pake
liuose. Bet „tikrai žiūrėkit kad 
KoIIukk. Parduodamas visuose restnura- 
nuc te ir koteliuose.

butų

Iškirpkite ir alsiŲskite ši kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkit.' atsiųsti man dykai 
sam|ięHn| pakelį ju.ų Kellog- 
g'o ALL-BRAN sykiu su iri- 
formacijomis mane kalboje ir 
kg treUkia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip a* ga
liu išvengti uik lėtėjimo.

i

*11 BUK
Kellogg Company 

Battle Creek, Michigan
Name
Address
Lithuanian

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ . 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankuiną i m 
Bankot*.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savinas Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir m išdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
BANK

Prezidentas.
SAVINGS

aupymo

Tel. Blvd. 3188
Woitkiewicz- 
BANISMrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

i

BOHEMIAN 
APYNĮ V- 
SKONIS

AKUftERKA
Pasekmingai pa
tarnauju mote- 
rims prie gimdy- 

patarimal 
kai moterims 
merginoms. 
3111 S#kth 
Halvtod St.

E.
Pitts-
: “Aš

Sis yra prisiektas paliudymas 
M. Frledman, 526 Fourth Avė., 
burgh, Pa. Mr. Friedmnn sako 
turėjau labai prastas slogas, vos tik 
galėjau kalbėti, skaudėjo krūtinė ir 
bijojai! gauti pneumoniją. Mano mo
teris .girdėjo apie Bulgftrian Žolių Ar
batą kaipo genis gyduoles nuo slogų, 
parnešė namo vieną pakelj ir priver
tė mane išgerti karštą einant gul
ti. Sekamą rytą aš jaučiausi geriau 
ir išėjau darban ir šiandien aš pasa
kau kiekvienam apie Bulgarian Žo
lių Arbatą.

Bulgarian Žolių Arbata pašalina 
reumatizmą, vidinių užkietiejimą, 
skilvio, kepenų, inkstų ir kraujo tru- 
belius. Reikalaukite nuo savo apti«‘- 

nes randasi geriausiame koriaus tikros Bulgarian Žolių Arba- 
--‘ ’ tos, 35c, 75c ir $1.25.

Serganti žmonės, kurie gyvena 
ant furmų arba ten kur nėra arti ap- 
tiekų, turėtų nusipirkti mano J> me
nesiams visai šeimynai pakelį. At
siųskite $1.25 ir aš atsiųsiu jas jums 
tuojau. Adresuokite man H. II. Von 
Schlick, President, 25 Muivel Build- 
ing, Pittsburgh, P^i.

STUDEBAKER 
VARTOTI! KARŲ 

BARBENAI
STUTZ 
COUPE

PURITAN
Malt

Pennsyl- 
ligon-

patar-

Tikras važinėjimas šio 4 pasažie
rių coupe yra 7,935 mylių. Yra 6 ta
jerai ii* tamsiai mėlynas užbaigimas 
yra labai geras. Inzinas yra užtik
rintas per musų patarnavimų supe- 
ritendenta, i 
stovyje. Jo prirengimas yra: 6 <Ira
tiniai , ratai, dviguba ignition siste
ma, žieminis frontas, shock absorbo- 
rlai, 2 nikelioti bumperiai, didelis ir 
gražus dėl kelionių bakselis, didelis 
heateris, motometeris, automatiškas 
lango nušluostytojas, viduje veidrodis

i ir t. t. Viduje išmušimas išrodo kaip 
' tikrai naujas: Musų žema kaina dėl

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

į$pf*

i greito pardavimo yra $945.

JEWETT 
BROUGHAM

Dc Luxe Brougham yra 
labai atsargiai tiktąi 5,200 my-

važi-
I nėtas I __
lių. Jo originalis užbaigimas ir taje
rai yra beveik kaip nauji. Inžinas 
yra geras. Yra du bumperiai, bakse- 

, lis, ekstra tajeras, motometer ir 1.1. 
1 Kuomet jus pamatysite šį karą ir iš
girsite einant jo inžiną jus pagal
vosite: kaip mes galime tokį gerą 
automobilių parduoti tiktai už $645.

WILLYS-KNIGHT 
BROUGHAM

Šis populiaria Hrougham yra per- 
malevotas gražiai mėlynai su juodais 
fenderiais ir gear. Dar nėra išdėvė- 
tos vietos jo vidaus išmušime, Inži- 
nas yra pertaisytas ir veikia taip 
tykiai kaip jiaujas. Yra ekstra taje- 
ris, bakselis, shock ahsorbetiili, bum- 
periai ir t. t. Apžiūrėjimas ir de
monstravimas patvirtins šio karo 
vertę. Pardavimo kaina tuojau, $875.

HUPMOBILE 
SEDAN

U •
■i

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Lietuviai Advokatai
I ■■r.ir.. ........................................................ ....

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131*

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus k et vergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nno 2 ik) 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

-

Tol. Armitage 2822

^DR. HERZMAN^>
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomai per 18 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį
Drexel 0956

Boulevard 41841

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

.. , ---------- --- ------------- ---

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS t
1145 Mihvaukee Avė.

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS *

Ruseiando Ofisuj: 
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisai: 127 N- Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzamir'.avojime 
abstrakti} ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

Telefonais:K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room $44 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

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

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

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park *4000

LIETUVIAI DAKTARAIŠis 4 durių 5 . pasažierių sedanas 
yru kaip naujas visais atžvilgiais, iš
mušimas, fenderiai, coach darbas, 
t a jei'ai, originalis užbaigimas ir t. t. 
Yra dėl sustabdymo šviesa, laikro
dis, disc ratai, 2 bumperiai, moto- 
meteris ir t. t. Mes padavėm 
šiandien specialę kainą $885.

Randasi
jam

JORDAN A- U-

Kuomet jus pamatysite šį

Lengvais Išmokėjimais

parduosime šitą populiari 
touring tiktai už $595. Ir jis 
I atduotas šiandien.

Tel. Dearborn 9057

W. Washington St. • 
VVashington & Clark

CHOW MEIH
NOODLE5 
Mavv ro« 'hs’ami utt

žemutinio f I o r o
Dearborn, Monroe 
ir Clark Street®

=■ Tavo Pareiga Jais Rūpintis
Muši kūdikiai negali niekuomi sau pagelsti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Priiiurėkit jnos rūpestingai. Pridaboki!, kad* jų viduriai 
veiktų kiekvienų dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausį Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai, tlonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Kuomet jus pamatysite šį karą, 
iųs pamislysite, kad tai tikrai nau
jas. Važinėtas tiktai 5,200 mylių, tu
vi originalius tajerus ir užbaigimą. 
Storos užlaidos ir viršus yra geri. 
Nėra jokio įlenkimo fenderiose. Mes 

Jordan 
bus

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

200 daugiau karų 
Del Pasirinkimo

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 3734 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 V. V. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 0587

STUDEBAKER
SALES CO. OF CHICAGO 

2030 Michigan Avė.
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgiČiai. Ofiso Telephošu.s — Boulevard 7065 

Rezidencijos Tel. -— Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nu*

8 iki 2 vai. po pietą.
> ■ . ..............

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drevei 9191

Dr. A A. Roth

i-
JOSEPH V. MOCKUS 

ADVOKATAS 
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nūo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias lėgališkas popieras.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chie*i* 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diaa.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
savaitinį paveiksluotą, teikiantį įvairiausių ži
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa
žangiosios visuomenės reikalus laikraštį

ŠIAULIŲ NAUJIENOS”

TIKRAS FUJI .
CH0W MEIN 
MAKARONAI

Padaryti tikrai Orientaliu styliu- 
mi. Trupanti ir rudi. Paduodami 
vieni arba dėl darymo Chow Mein, 
ir kitų Orientaliu valgių.
Receptai ir pilni nurodymai ant 
kiekvieno butelio. Nusipirkit nuo 
savo groserninko šiandien.

Reikalaukit Fuji Išdirbimo — 
Geresnės rųšies ir pigiau kainuoja 
Reikalauk dykai receptų knygutės 
FUJI TRADING CO.

22 E. Kinzie Street, Chicago 
b.......... .  ' ............................

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726* 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

“Šiaulių Naujienos” visų mylimas ir daug skai
tomas savaitraštis.

“Šiaulių Naujienos” turi nuolatinius korespon
dentus visoj Lietuvoj ir užsieny.

“Šiaulių Naujienas” galima užsisakyti visuose 
Lietuvos paštuose. Nereikia rašyti jokių 
perlaidų bei laiškų — paštas pats viską su
rašo ir pinigus priima.

“Šiaulių Naujienos” kainuoja:
Metams: Lietuvoj — 15 litų; užsieny — 30 litų 

. Pusei m.: Lietuvoj — 7,50 lt; užsieny —-15 litų
3 mėn.: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

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

TeL: Hyde Park 8895Namu

Dr, Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė.
i Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. GUPL1 M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

....................................  Atkirpk ėia

M
H

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Data: Vasario 12, 1926

1 Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS”
Šiauliai Dvaro g. 83 Nr Jei nori turėt 

nuolatini drat

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Aviu, 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 K 

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

1821 So. Halsted St 
Chicago, III.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow»* 
Syrup
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The 1 ilhu&atao Daily Nev« 

Fibliihed Daily E.xc«pt Suaday

JCdltnr P. GRIGAITIS 
1789 So«‘.li Uubtted Street 

Ctucago, III.
Teiephoac Rooeevelt b&M

Subąpription Ratas i 
Š8.00 per yaar in Canada.

4 $7.00 per year oiitside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicage.

3c. per copy.
^Entered as Second Class Matter 

14 are h 17th, 1914, «t the Post Office 
jf ?hicago, iii., undar the act of 
alscvh 2nd 1870.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Iii. — Telefonas) Roosevalt 85M.

UisimoHjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama .................................
Pusei metu _____ _____ ___
Trims neneštame __ ______
Dviem mtaeiUrai
Vienam inAneaml ------------

Chicagoje per neilotojuei
Viena kopija   ......... ....... .— 8c
Savaitei ............................. ...... - 18c
Minėsiu! ------ -------- -------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Cliicagoje, 
paltu:

Metanu ......r-----
Pusei metų ........
Trims mihesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......     >8.00
Pusei metų ...........   4.00
Trims mėnesiams .........  2.00
Pinigus reikia siųsti palte Money

orderiu kartu su užsakymu.

18.00 
4.00 
2J2

$7.00
8.50
1.75
1.25

... .75

------------------ ,---- ---------- ----------
čia bendruosius krašto ir darbi
niAkijos reikalus. Mes nekalbė- 
simė apie įsivyravusį ekonomi
nį kirizį ir Lietuvos ūkio visiškų 
susmukimų klerikalams viešpa
taujant. ,

Eidama į rinkimus ir stodama 
į kovų su Lietuvos klerikalizmu 
ir buržuazija, musų partija ti
kisi j^ laimėti. Vienok musų

NAUJIENOS, Chicago, JH.

jėgomis bus sunku atlaikyti, 
įsiutusio klerikalizmo smurtų, 
todėl kreikiami musų draugų 
Amerikoje domę į esamų padėtį 
ir musų uždavinius prašome 
kuom tįk kas gali paremti mus 
toje sunkioje kovoje. .

Lietuvos Socialdemokratų
Partija Centro Komitetas.

kad krik-
Socialistine Demon 

stracija Dancige

Penktadienis, Vas. 12, 192(3

L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartę savaitėje, Ketvirtadieniais

February 12, 1926 Eilinis No. 149
MUSSOLINIO AROGANCIJA

PAVOJUS TARPTAUTINEI TAIKAI

DEMOKRATIJOS PERGALĖ UŽTIKRINS 
PASAULIUI RAMYBĘ

DARBININKŲ VIENYBĖ

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
I. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So? Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, 111.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmįrrinkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, UI.

Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų'sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

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

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

Italų Mussolini sako užgauliojančius prakalbas prieš 
Vokietijų. Ši, neturėdama stiprios armijos, yra priversta 
susivaldyti ir į Mussolinio užgauliojitnus neatsakinėti už
gauliojimais.

Laimė Europai, kad Vokietija yra nuginkluota ir kad 
ji jau nebeturi kaizerio. Bet fašistų diktatoriaus arogan
cija gali įvelti Italiją į konfliktų su bet kuria kita valsty
be. Kol juodmarškinių diktatūra gyvuos, tol Europos tai
kai nuolatos grasins pavojus. , ,

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) % 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Lietuvos Draugy 
Atsišaukimas

Fašizmas yra smurto sistema. Šituo atžvilgiu jisai 
nėkiek nesiskiria nuo bolševizmo. Nacionalizmas Italijos 
diktatoriams yra ne tikslas, bet tiktai priemonė. Smur
tas turi būt kuo nors pateisintas, jisai turi būt vartoja
mas vardan kokios nors “idėjos”. Fašistai ir mėgina jį 
pateisinti “tautos idėja”. ;

Bet, pakartojame, ta “idėja” nėra fašizmo esmė, o 
tiktai jo priedanga. Taip pat nėra ir bolševizmo esmė to
je '“proletariato ^revoliucijoje”, apie kurių deklamuoja. 
Maskvos diktatoriai. Jo esmė irgi yra smurtas.

Visi jšio skyriaus skaitytojai, 
tikimės, atidžiai perskaitys Lie
tuvos Soei&tdemokratų Partijos 
centro komiteto atsišaukimą, 
kuris yra įdėtas 1-am šio “Nau
jienų” numerio puslapyje.

Musų draugai prašo pagalbos. 
Padėkime jiems!

Diktatūros Pavojus

mą Vengrijoje. Sekančios po 
socialistų aukos teroro esti bur
žuazinės demokratijos atstovai.

Įsivaizduokite dabar, kuo pa
virstų Lietuva, jeigu klerikalai 
tenai, sutrempę piliečių teises 
ir įsteigę nuogos priespaudos 
režimų, imtų da ir žudyti drą
sesniuosius darbininkų veikė
jus ir inteligentus!

Apsaugoti Lietuvą nuo to
kios baisios nelaimės yra parei
ga kiekviena doro žmogaus, ku
riam rupi jo gimtojo krašto 
ateitis. Amerikoje gyvendami, 
mes nedaug kuo tegalime pri
sidėti prie kovos su tuo pavo-Į 
jum. Bet mes privalome bent 
kelti savo Misą ir įspėti plačią
ją visuomenę, kad Lietuvos kle
rikalų užmačios neužkluptų jos 
netikėtai.

.... ........................... . ..........................  

mo sesijoje bus pakeistas rin
kimų įstatymas.

Jau yra' paaiškėję,
ščionių blokas nori įdėti į j j 
tris “pataisymus”, 
rengiasi sumažinti atstovų skai
čių. Juo mažesnis atstovų skai
čius, tuo valdžiai yra lengvinus 
pakreipti rinkimus savo nau
dai: vienos-antros partijos są
rašus panaikinus arba vieną- 
kitų priešingą kandidatę įkišus 
į cipę po kokiu nors pretekstu, 
jau pasidaro didelis skirtumas 
valdžios naudai.

Keikia pastebėt, kad Lietuvos 
Seimas jau ir dabar yra paly
ginamai mažas. Latvija ir Es
tija, pavyzdžiui, turėdamos ma
žiaus gyventojų, negu Lietuva, 
renka į savo seimus po 100 at
stovų, o Lietuva tiktai 78 (da
bar dar prisidėtų 6 atstovai iš 
Klaipėdos krašto). Dar labiaus 
mažini Lietuvos Seimą reikštų 
visai puldyt parlamento reikš
mę.

"i*
Antras a t Žagarei v iškas kle

rikalu sumanymas vra įvesti 
vieton balsavimo už sąrašus 
balsavimą už atskirus kandida
tus. Pravedę šitą sumanymą, 
krikščionys lengviau ga
lėtų paslėpti savo murziną vei
dą nuo rinkikų. Šiandie žmo
nių masės jau žino, ko vertos 
yra valdančiojo bloko partijos; i šuvos. Diamand, ir Dancigo se- 
bet jeigu balsavimas butų ne nato prezidentas, Gehl. šito sū- 
už partijų sąrašus, o už atski- sirinkimo tikslas buvo parodyt 
rus asmenis, tai krikščionių visam pasauliui, 
kandidatai sfotų prieš rinkikus,'darbininkai ir lęnkų darbiniu- 
apsikaišę naujoms plunksnoms J kai neprivalo žiūrėti vieni Į 
ir daugelis piliečių butų apgau
ti.

Viena, jie

rui, įvyko aukščiaus minėtųjų 
trijų grupių konferencija, ku
rioje tapo nutarta pagaminti 
bendrą sumanymą referendu
mui Visi Jciti sumanymai bus

Sausio 24 d. š. m. Vokietijos ištraukti. Pamatinės šio ben- 
ir Lenkijos socialistai surengė (dro sumanymo mintys yra to- 

‘ ’ • Irios: kad buv. kaizerio ir ku-Dancige nepaprastą “tarptauti
nio susitarimo” demonstraciją, nigaikščių turtai yra paimami 

Dancigas, kaip žinia, yra at
imtas iš Vokietijos ir pavestas 
Lenkijai. Prie jo pridėta dar ir 
vadinamasai “Dancigo korido
rius”, kuris atkerta Kytų Pru
sus nuo likusios vokiečių teri
torijos. Suprantama, kad tai 
yra opiausia žaizda Vokietijos 
1 upe, kurios neužgydžiuš sunku 
sau įsivaizduoti, kaip vokiečiai 
gali turėt kokių nors draugin-fbuosis skyrium, bet jos visos 
gų santykių su Lenkija.

O betgi Vokietijos socialis
tai rado galima jau dabar'pa
daryti pirmą žingsnį prie susi
artinimo su Lenkijos darbinin
kais. šituo tikslu ir buvo su
organizuota aukščiaus minėtoji 
demonstracija.

Didžiausioje Dancigo svetai- 
lėje, Messe-IIalle, susirinko pa
skirtą dieną milžiniška darbi
ninkų miniai Jai pasakė kalbas 
atvykęs iš Berlino Vokietijos 
socialdemokratų partijos įga
liotinis, Breitscheid, lenkų so
cialistų seimo atstovas iš Var- 

* V W X •

valstybės žinion be jokio atly
ginimo, kad tie turtai bus su
vartoti šelpimui bedarbių ir nu
kentėjusių dėl karo ir šiaip be
turčių ir mažaturčių pagalimi; 
kad visi liečiantys tuos turtus 
aktai, kurie buvo padaryti po 
karo, turi būt panaikinti.

Kiekviena dalyvaujančių ši
tame sumanyme grupių dar-

pasižada dėti visas įstangas, 
kad jisai būt pravestas.

yra

so- Rengiasi Pakeisti Rinki 
my Įstatymą

kad vokiečių

antrus, kaip priešai,' nežiūrint 
to, kad kapitalistinių valdžių 
politika ir sutvėrė tarp jų tau
tų konfliktą.

Siaurai protaujančiam buržu
aziniam nacionalistui gali iš
rūdyti, kad, tokiu savo žingšhiu 
lenkų ir vokiečių socialistai 

Bet 
su- 
bus 
vo-

Draugams Amerikiečiams
Netrukus, už poros mėnesių, 

įvyks nauji Lietuvos Seimo rin
kimai. Lietuvos visuomenės 
gyvenimas prieš rinkimus daro
si tvankesnis ir tvankesnis. Mir
tinas susikirtimas tarp dabar 
valdančios klerikalinės reakci
jos ir demokratingosios visuo
menės dalies yra neišvengia
mas. Dabar disku viena — 
reakcijai laimėjus visas Lietu
vos gyvenimas ilgiems metams 
bus nuslopintas ir užgniaužtas. 
Jau dabar klerikalinė reakcija, 
stovėdama akyvaizdoje rinkimų 
— liaudies teismo, brutaliu bu- 
du šeimininkauja krašte, laiky
dama karo stovį, persekiodama 
kiekvieną laisvą mintį, už- 
gniauždaina mokyklą ir naudo
dama visas priemones, kurios 
tolymesnį viešpatavimą jai pa
tikrintų. Ypatingai sunki Lie
tuvos darbininkijos padėtis. 
Vienok ir taikomos dabar bru- 
talės priemonės, neduoda jokios 
vilties klerikalams laimėti atei
nančius rinkimus, nes pintie
siems dirbančios liaudies sluogs- 
niams pakankamai paaiškėjo 
klerikalų veidas ir pražūtingų 
kraštui jų vedamoji politika.

Žinios, kurias mes paskutiniu 
laiku gauname iš Lietuvos, vis 
dažniau sako, kad juodieji Lie
tuvos viešpačiai galvoja apįe 

Valdžia, kuri remiasi smurtu namie, turi remti smur- diktatūros įsteigimą.
tu ir savo užsienio politiką, - jeigu tiktai ji nebijo gau-1 istatę prie- klerilialus. 
ti j kailį. Iš pavergimo piliečių logiškai eina palinkimas lik miestų darbininkai ir
pavergti tautas. ♦ džiaus biednuomene neapken-

Ir atvirkščiai: laisvė tautų viduje veda prie susitari- čia dabartinių krašto despotų, 
mo ir draugingų santykių tarptautinėje politikoje. Pašau- bet ir dauguma ūkininkų yra 
lio taika gali būt užtikrinta tiktai demokratijos laimėji- šei
mų atskirose (ypač stambiosiose) valstybėse. nūninkavimu Krupavičiaus ir

-------- =--------- I Šmulkščio partija* atvedė kraš- 
Demokratijos priešakyje šiandie stovi organizuotieji to ūkį prie aštraus krizio, dėt 

darbininkai. Visur, kur darbininkai nesugeba tarp savęs! kurio kenčia visi gyventojai. Iš 
susitaikyti, demokratija smunka žemyn. Tenai gi, kurfe^^rTi 

darbininkai suskyla ir ima kovoti tarpe savęs, demokra- aleįnantyS Seimo rinkimai 
tija visiškai pražūva. Taip įvyko Rusijoje, Vengrijoje, atneštų atmainą valdžioje. 
Italijoje ir kitur.-------------------------------------------------- Į Ir patys klerikalai žino, kad

Kol nebus atsteigta darbininku vienybė tose šalyse, laimėt rinkimus jiems nėra jo- 
tol diktatorių jungas tenai negalės būt nuverstas. ^vilti^. u^

Reikia tikėtis tečiaus, kad skaudus patyrimas galų- jie niekll 1)udu nesutįks. Ką jie. 
gale prispirs darbininkus vienytis — prieš Mussolinius ir darys, kad išlaikius valdžios 
panašius jam despotus. Į vadeles savo rankose, šiandie

sunku tikrai pasakyti. Daugelis 
painformuotų Lietuvos politi
koje žmonių mano, kad dabarti
niai Lietuvos^ valdovai nesidro
vės ir ginklą pavartoti prieš

šiandiena Lietuvoje plačiai kal-l opoziciją, kad tik nedavus jai 
bama apie klerikalų ruošiamą) !e'>* i valdžių. Vienas patikimas 
rinkimų įstatymo 
skleidžiama žinių, 
rikalai geruoju 
šią vadžilos, t. y. jie 
.mato jėgos kelią, kad pasilai
kyti sau valdžios vairą. Netru
kus turės paaiškėti kokių naujų 
smurto priemonių imsis šios die
nos viešpačiai.

šitame* bendrame vaizde,! jeg<)S prieš savo oponentus,?tai 
ypatingai sunkias dienas gyvo- galima neabejoti, kad tuomet 
na Lietuvos darbininkai. Karo prasidėtų ir teroras prieš atski- 

.stovis ir sauvalės rėžimas, sun-1 rus opozicijos žmones. Žymes- 
kia našta slegia biednuomenę ir iriųjų socialdemokratų ir liau- 
darbininkus, jų organizacijas, dininkų vadų gyvybe butų pa
spaudą ir viešą veikimą. Betlvojuje.
visa tai nublunka prieš tą var- Terorus yra neiševngiania 
gą, kurį Lietuvos darbininkai I smurtu paremtos diktatūros pa- 
dabar gyvena. Nedarbas yra Į sėkmė. To. nereikia užmiršti 
apėmęs dešimtis tūkstančių dar- Tatai rodo if praeities istorija, 
bininkųdr jų šeimynų. Nežiu-Į ir dabartinių laikų patyrimas, 
rint bedarbių bado padėties, vai- Teroro priemones vartoja ta
riantieji nesiteikia skirti lėšų ir| Aistai, ir Vengrijos admirolo 

Horthy gaujos. Ir visur Jas te
roras yra pirmiausia kreipia
mas prieš socialistus: — atsi
minkite socialistų žudymą Ru
sijoje, socialistų atstovo Malte- 
otti nudaigojimą Italijoje ir 

nekalbame čionai apie socialdemokratų organo “Nk<- 
daugelį kitų dalykų, kurie lie-przava” redaktorių nugalabini-

pakeitim^ asmuo ra^° milms Kauno: 
kad kle- ‘Kalbos apie klerikalų dik- 
neatiduo- taturą nėra tuščios. Už Ją

nu-| stoja Šmulkštys, Ambrazai
tis, Krupavičius ir Endziulai- 
tis; kiti, matyt, yra prieš ar
ba laikosi pasyviai.”
Jeigu krikščionys demokra

tai nutartų stvierties ginkluotos

išteklių šitai baisiai padėčiai ša
linti. Bendrieji darbininkų,rei
kalai, draudimas nuo ligos, se
natvės, bedarbės, — užmirštas 
dalykas...

t

Pirma, negu Lietuvos kleri
kalai drįs daryti > ginkluotą 
perversmą valstybėje, jie, žino
ma, mėgins panaudpti vis*as ki
tas priemones savo galios ap- 
saugoj imui. Perversmo dary
mas yra rizikingas dalykas. Ge
rai, kad jisai pavyksta, bet jei 
ne, tai ginklo ašmens gali at
sikreipti prieš tuos, kurie pir
mutiniai jo styėrėsi.

Stambiausi Šmulkščio triupai 
einant prie diktatūros įsteigi
mo, šiandie yra žvalgyba ir 
viešoji policija, šituodu valsty 
bes organu yra piląai ištikimi 
klerikalams. Bet su kariuome
ne jau jiems butų kebliau. Pir
miau didelė dauguma Lietuvos 
kareivių buvo palinkusi kairių
jų partifų pusėn. Šiandie ka
riuomenė yra žymiai sumažin
ta, bene dviem trečdaliais. At
leisti iš kariuomenės tapo dau
giausia anti-klerikalinįai ele
mentai. Kariuomenės vadovybė 
gi paliko beveik ta pati. Svar
bią rolę jojo vaidina senosios 
rusų armijos karininkai, kurie 
daugumoje yra atžagareiviai, ir 
vjsokį klerikalų smurtą remiu 
kiek drūti. Bet ar visa kariuo
menė, kaipo* tokia, šautų ‘ palie
čius, Krupavičiui paliepus, tai 
dar visgi yra klausimas.

Antra vertus, (Lietuvos žmo
nės, kurių daugelis dar nese
nai nešiojo ginklą, vargiai sėdė
tų, sunėrę rankas, jeigu jie 
pamatytų, kad krikščionys de
mokratai daro galą konstituci
nėms piliečių laisvėms. Todėl 
reikia manyti, kad klerikalai 
šimtą kartų pagalvos pirma, 
negu jie leis šmulkščio-Ambru- 
zaičio-Krupavičiaus-lMidziulaičio 
frakcijai paskelbti Lietuvos į 
žmonėms karą. Bet už tai yra b<> 
tikras dalykas, kad dabartiinai 
Lietuvos viešpačiai varios vi
sokius “legalius” ir pusiau-le- 
galius kriukučius, kad sufalsi
fikavus piliečių valią rinkimuo
se. x

Laukiama, kad dar šioje Sei-

Balsuojant už asmenis, o ne 
už partijas, yra da ir kitas pa
togumas valdžiai. Šiandie, jei
gu valdžia sudalytų kokį nors 
“skymą” prieš tam tikrą opo
zicijos atstovą ir pašalintų Ji 
iš Seimo, tai jo vietą užimtų 
sekantis kandidatas iš to paties 
sąrašo: pasikeistų tiktai asmuo, 
bet ne partijų Jėgos Seime. To
dėl prie dabartinės tvarkos val
džiai nėra jokio išrokavimo ata-Į 
kuoti atskirus opozicijos atsto
vus. Įvedus gi balsavimą už as
menis, valdžiai atsidarytų pro
ga priekabėms prie opozicijos 
kandidatų per rinkimus arba' 
prie jos atstovų Seime paveržti ^ani nau4a> išskiriant mi- 
vieną-kitą vietą savo priešams.

Bet aršiausias sumanymas, 
kurį planuoja juodieji Lietuvos 
bosai, besiartinant Seimo rin
kimams, yra sekantis: jie nori 
padaryt įstatymą, kad už kan
didatus kiekvienoje rinkimų 
apygardoje butų dedamos kau
cijos. Jeigu kuri partija negaus 
nė vieno atstovo apygardoje, 
tai jos kaucija pražus, teks iž
dui. Sakoma, kad kaucijos kiek
vienai apygardai 1_______
nuo 5,000 iki 10,000 litų. Per

lenkų ir vokiečių 
nusidėjo savo tautoms, 
iš tiesų šitokia tarptautinio 
gitarinio politika galų-gale 
sveikesnė ir lenkų tautai ir 
kiečių, negu butų neapykantos 
kurstymas vienos tautos prieš 

'antrą. Neapkęsdami vieni ati- 
I trų, vokiečiai ir lenkai anks

ti čiaus ar Vėliaus prieitų prie to, 
ins'kad turėtų griebtis ginklo savo

I ginčams išspręsti. Argi iš to

litaristus ir amunicijos ftibrk 
kantus ?

Vokietijos Darbininkai 
Susitarė

Ginče dėl buv. kaizerio ir 
kunigaikščių turtų Vokietijos 
darbininkai, pagaliau, susitarė.

Tame ginče kiekviena dai
linsiančios įninku partija pradžioje ėjo 

savo keliu, nepaisydama, ką
visas apygardas tuomet pasida- veiks’ kitos darbininkų grupės, 
rytų suma nuo 30,0(10 litų iki Pirmutiniai pakėlė 1 * 

(neskaitant Klaipėdos apie kunigaikščių turtus60,000 
krašto).

klausimą 
į so

cialdemokratai, kuomet buvu-
Aišku, j ką yra šituo suma-šieji Vokietijos valdovai ėmė 

neturtingų per teismus reikalauti,w kad.......... •••___ 1 A...  —.. U ... • _nymu taikoma:* į neturtingų*per teismus reikalauti, kad 
žmonių partijas! Klerikalams jiems butų sugrąžinta jų pa- 
užstatyti kaucijas už savo kan/Jociai ir kitokios gėrybės. So- 
didatus nebūtų jokio keblumo, cialdemokratai nutarė stoti už 
nes spekuliacija ir šmugeliu tai, kad tas reikalas butų su- 
pralobusių žmonių pas juos ne-.tvarkytas įstatymų keliu, reng- 
trnksta. Kas kita rankpelnių’damiesi kartu, jei šis jų pasiu- 
partijai — tokiai, kaip sočiai- ■ lymas nebus priimtas, panaudo- 

“■ . Jeigu jai ti referendumą.
Bet kaip tik pasklido žinia

demokratų partija, 
tektų padėti į valstybės iždą 
keletą dešimčių tūkstančių Ii- apie šitą socialdemokratų pla- 
tų užstato, įteikiant savo kan- ną, tai komunistai tuojaus pa- 
didatų sąrašus rinkimų komisi-^sigavo jį ir pasiskubino įnešti 

tai jį nebeturėtų kuo reichstage savo sumanymą re- 
, ferendumui. Reikalaut/kad so-I
skymus” cialdemokratai, kurie yra bent 

klerikalai planuoja jąu dabar, keturis kartus stipresnė parti- 
O ką jie dar sugalvos, iki ateis ja, negu komunistai, atiduotų 
laikas Seimui skirstytis, to-šio- savo balsus už pastarųjų suma- 
je valandoje niekas negali ži- nymų, įteiktų be jų žinios, bu- 
noti. Mums tečiaus, kurie re- tų 
miame susipratusių jų Lietuvos 
darbininkų partiją, socialde
mokratus, reikia būt pasiren
gusiems'prie visko. Turime pa
dėti jiems nulaužti klerikaliz
mui ragus, kad tenai gaiėt>ų 
prasidėti naujas gyvenimus dar
bo žmonėms!

joms, 
vesti rinkimų agitacijų.

Tai ve šitokius “:

Del greito "piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

žinoma, neteisinga. Komu
nistų sumanymas, be to, dagi 
buvo ir juridiniu atžvilgiu sil 
pnai apdirbtas. Taigi socialde
mokratai ’ nutarė, nepaisydami 
komunistų, paduot reichstagui 
savo sumanymų. Paskui atsira
do da ir trečios grupės pro
jektas referendumui.

Tuo budu susidarė pavojus, 
kad darbininkų balsai referen
dume suskils, ir kunigaikščiam^ 
prielankus elementai laimės.

Dabar tečiaus tas payojus 
jau tapo pašalintas/ Vadovau
jant profesinių sąjungų cent-

2583

* No. 2583 Suknia su plačia apa
čia. Gerai išrodys iš šilko a^ba kito
kios kokios lengvos materijos.

Sukirptos mieros 16 metų ir nuo 
36 iki 44.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir praiau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir valst.)

OulbranMn Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntini*) Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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VARTOKI! SULPHUR DEL 
IŠGYDYMO SAVO ODOS

He took 
a double 
tasiing it 
down—and

given 
Park 
to Ik*

The 
over 
vvere

The Misses V. and A. Barnett 
have decided to join the bunęh 
and want a night letter telling 
them vvhen vve hold our next 
meeting. Sorry, girls, būt none 
of us can see to vvrite at night.

At the dance 
young iady vvas 

“Oh that’s

Rubber O’om Soy Bean. Sun 
flower to furnish sugar.

r Felix W. doesn’t drink so he 
thought he vvould try our punclj 
—just onee. Hę did

Co- Dykai 
Išbandymui

Number
383,788 
490,708 
389,697 
218,719 
175,484 
159,762 
128,538 
56,179 
25,264

from the 
’em bob their 
it convenlent 

You never.see 
his hair down

of Lithuania, 
1924 

Deaths

of vvater. The 
height of about

Miss L. Sadow*skas and—Miss 
B. Kainos sold punch. No won- 
der all the boys were unusually

And just think, John Shemaitis 
istcoming all the way from Mor
gan Park to attend. Anothei 
representative from a foreign 
country.

According to Dr. Edvvin E. 
Slossan, director of Science Ser- 
vice, substitutes for sugar and 
rubber are soon to be given to 
the world. Dr. Slossan madc the 
following statement:

They didn’t knovv it would 
be announced. Shhhh, here’s a 
good excuse for you fellovvs 
who can’t wait till Sunday, to 
write a day letter and get ac- 
ųuainted. Shhhh, don’t say 1 
told you. 3223-S. Emeraid Avė. 
Shhh.

Typhus abdominalis
Asiatic cholera
Dysentery
Other diseases
Enteritis iftfantum ad 2 an
Other diseases
Unknovvn or ill-defincd

from unknovvn causes should not

ALDONA R. NARMONTA, Associate Editor 
VLADAS JURGELONIS, Business Manager WILLIAM MACK Jr. Circulation Manager

JULIUS RAMSTIS, Editor
4435 So. Washtenaw Avė., Chicago, III.

By the way, Sue i.s leaving* 
for Kulisus City Sunday. She 
said she will stay there for six 
something' 
months or years. Which it 
I don’t recall.

METKOPD
ELECTRIC

ŠV
Fikčeriai

2215 W. 22nd St^ Chicago 
Phoua Canal 3591

studying and struggl- 
an education, many 
are bound to come 

student. lt might be 
difficuities; not

SUBSTITUTES FOR SUGAR 
ANO RUBBER

An Impression Of Its Sanitary Aspect As Derived Erom 
A Study Of The Limited Ąmount Of 

Information Available % >

(Jiem. Stud 
is not wood alcohol, it’s 
alcohol.” , *

Irene C. “Well how 
the grain in vvood?”

The February meeting of 
the Lithuanian Studentą Assoc- 
iation" of America will be at 
McKinley Park Hali Feb. 14, 
1926. 1:30 P. M. Sharp.

wise cracks”, as 
the Club Notės 

wbat makcs 
nU liked by 

will

Cause
Asiatic Cholera
Dysentery

Typhus Abdonu
Typhus Recurrens

Paratyphoid

The Student Hop a Grand
Success

I’m for you, 
roll your own and show 
indepcndence.

As Ever.

one drink and got 
kiek out of 
tvvice. Once 
onee Corning

Samplęs of rubber substitute, 
analyzed by a chemist in Ber- 
lin, have been received by the 
Science Service. This substitute 
is being largely manufacturcd 
in Germany for mixture witb 
para, or plantation rubber. It 
has the elasticity of natūrai 
rubber when compressed, būt is 
not so strong under tension.

The bhief point of interest 
from an American standpoint 
is that this new rubber substi
tute is made froip the oil of soy 
bean, vvich is grown in the Unit
ed States as a fodder crop.

Just vvhat ūse 'can be made 
of this new substitute in the 
automobile industry, for inst- 
ance, in the making of tires and 
parts, remains to be seen.

The new sugar has not yet 
reached the markct. lt is knovvn 
to the chemist as fructose and 
is 50 per cent cheaper than.com- 
mon sugar made from cane or 
beet. Tvvo pounds of it will take 
the place of threc pounds of 
other sugars.

some galiant 
heard to 

all right.
sorry that 1 have būt two

young folks. And I suppose that 
the “vvild flapper” of today vvill 
be shocked at the immodest 
flapper of 1950.

You’re wrong. The writer is 
NOT, a gili. I’m a fellovv and no 
old foggy nor a “ladies man”. 
Modesty forbids me to tell you 
that the truth of the matter is 
I associate very littlc vvith the 
fairęr sex so I just vvon’t say it. 
Būt all in all 
girls, 
your

We’ve all met the fellovv that 
doesn’t likę the flapper and is 
ahvays on the lookout for an 
“old fashioned giri”. He hates 
short skirts, štili he’s not xthe 
first to get on a Street car. He 
hates powder and paint, štili Jie 
sends his sister a toilet sėt for 
Christmas. He hates bobbed 
hair, štili he is never seen danc- 
ing with a giri vvearing her hair 
in biscuits. Yes he wants to 
meet the “good old fashioned 
giri”, būt get him a giri that 
vvears skirts down to her ank- 
les, puts her hair up in braids, 
vvears a ribbon in it, one that 
doesn’t hįde her freckles vvith 
powder and. paint, in short, one 
that possesses all the atributes 
that go to make up a real “old 
fashioned giri”, and it’s a ten 
to one shot that he’ll be on the 
first boat for Cicero, Engle- 
,vvood or some other secluded 
nook in the world. We do hear 
a lot of people criticizing the 
behavior and attire of the young 
folks, especiąlly the girls of to
day. They wonder what has 
happened to the giri who woukl 
blush if she accidently showcd 
an ankle. Well nothing happened 
to her. It’s grandma and sh« 
bobbed her hair vvhich accounts 
for the fact that you don’t re- 
cognize her.

We’ve often heard mothcr 
say, “when I vvas a giri”, — būt 
grandma cuts in and says, “Oh 
you vveren’t so good. You’d 
smile at ‘Yokubas’ in church 
every Sunday”. If grandma’s 
mama isn’t too busy learning 
tly? charleston she reproches 
grandma something likę this, 
“Now don’t scold your child, as 
you vvere no angel. You gavę 
the neighbors a shock when you 
appeared in the Street vvearing 
a skirt that aCtually' shovved 
your shoes.”

And so on down the line it 
goes, the older folks of every 
generation finding fault vvith 
the younger sėt. 1 haven’t seen 
a giri vvearing short skirts who 
didn’t have tvvo good reasons 
for doing so.

I’m not tjncouraging the girls 
to go to extremes as nobody 
likęs to see a giri painted up 
likę a barn. I’m sure no fellovv 
vvants to expose himself to the 
danger of gctting the painter’s 
colic from kissing his fiancee 
good-night. Nor does a fellovv 
likę to send his coat to the 
cleaner everv vveek to have the 
“school giri complexion” remov- 
ed. Būt if the giri feels that na
tų re made a mistake and^she 
thinks she can correčt it, let her 
try a little beauty 
d r u g store. Let 
hair if they find 
to wear it short. 
a man vvearing 
to his vv.aist.

If you want

Kurtinaitis, former

Disease z
Epidemic contagious diseases 
Puimonary Tb.
Cancer
Organic Heart Dis.
Respiratory Dis.
Digestive Tracl Dis.
Congenital Debility
Senility
Violent deaths (cxclusive of suleidęs) 
Suleidęs
All other Diseases
Unknovv or ill-defined couses

The prfįpent status of the vvater 
supply and sevvage system in Kau
nas is on the whole very primitive. 
Artesian vvells are the main source 
of water supply. The methods of 
transmitting the water to the home 
range from the hand-drawn bucket 
type to the motor driveh pump with 
v\ater received into the home by the 
turning of a faucet. Outlying sec- 
tioMB of the town ūse the neighbor- 
ing brooks and streams direetly.

Even the industrial concerns get 
their vvater irom artesian vvells. In- 
,teresting things happen in the pio- 
cess of drilling .these wells. In Feb
ruary of 1925, the mathematical 
faculty of the Lithuanian University, 
vvhile boring for underground springs 
for an artesian well on the property 
of one of the brevverics of the tovvn, 
ločated at a depth of 270 meters a 
stratum ę>f valuable ųuarts about a 
meter in thickness. Samples vvere 
sent to Koenigsberg University by 
the German engineers engaged in 
this work of boring for the springs.

When a depth of 282 meters had 
been reached, a rich spring vvas lo- 
cated, the vvater of which could serve 
as a supply not only to the brevvery 
būt to the entire city. During 24 
hours this spring can furnish up to 
five million liters 
fountain reaches a 
18 meters.

The report stated 
ery vvas

Signs of prosperity and big 
hearts among our members! 
John Chcsta took threc girls to 
dinner after the hop. He says 
the oply thing on the bill ot 
fare they didn’t order vvas the 
proprietors name.

And vve ęxpect Anthony 
Dubisky, a lavv student to join 
us Sunday?

John
president of the club and grad- 
uate of Crane College, left lašt 
Thursday for University of 
Illinois. Don’t forget your ciub, 
John, and lets hear from you.

Frank Jackovicz has sudden- 
ly decided that a team of horses 
couldn’t hold him away from 
our next meeting. Strange in- 
deed. ^onder if Van. B. can 
explaih it? ' »

UOP 
<i'»rų ^uvedimns. 
elektros reikmenys,

that fhe brevv
ery vvas planning to continue the 
boring until it reached a depth of 
about 290 meters in order to obtain 
a štili greater supply of vvater. The 
forcc of the stream vvas inereasing 
hourly. It vvas assumed that the 
supply would reach 7 million liters. 
The vvater emerging from the soil 
had a temperature of 10 degrees. In 
order to regulate the stream and to 
effect a safe flow, the vvater vvas 
led thru pipes into reservoirs and 
ditehes^for an out-flow into the Nie- 
men.

The. region of greatest develop- 
ment anc( grovvth no matter vvhere 
it is located vvill domand in time a 
subse<}uent development in its 
methods of living (and. vvill reųuire 
certain conveniences. Conseųuently 
the denser portions of Kaunas are 
travelling tovvards a general vvater 
supply and sevvage disposal system. 
The prėsent Tnethod of disposinjf of 
sevvage is akin to our cess pool here 
in certain remote parts of Chicago 
where there are, nąfsevvers as yet. 
In these scction’s Chicago, the 
sevvage vvater settles in depressions 
along either si<|e of the Street and 
produces a foul smėli. Evidently, as 
the impression is that there is no 
seepage of sevvage vvater into the

■ 1. — Population of Kaunas as of Jan. Į, 1925 
Meą , Women

, 48,957 44,490

The Studentą dance 
January 23rd at Auburn 
Masonie Hali turned out 
a very successful affair. 
dance vvas attended by 
tavo liundrcd people, all 
very nice and sociable, 
member of the dance comittee 
says that the profits of the 
danęe should exceed $100.00.

We thank the public for 
their kind patronage and hope 
vve vvill see all and more a t our 
next afair.

once in a while. Of 
fellovvs vvill say 

about 
Didn’t 

vvear

That’s alb there aint no more 
With love,

Willie Beagle.

Streets of kaunas, some jnethod is 
used for the disposal of this vvater. 
Information on this point is un- 
available. £

At any rate, in the more modern 
buildings, hotels and homes, there is 
a flushing system driven by eleetrie 
motors. The sevvage enters a sort of 
cess pool in the rcar of the grounds 
and is carted away usually at nite. 
The sevvage is then taken and placed 
on fields in tho outskirts of.the city. 
These fields are used especiąlly for 
the disposal of.sevvage. Whether this 
is a form of broad irrigation, vvhe- 
ther this means is used to fertilize 
the fields, or vvhether these fields 
are merely dumping grounds be- 
cause of the available space, it has 
been impossible to gain any Infor
mation thereon.

If these methods of vvater supply 
and sevvage' disposal have any effect 
on the health of the community, it 
is difficult to say. The statistical 
and other bulletins do not correlate 
the incidence of and the deaths from 
vvater-born diseases vvith the possible 
contamination of the drinking vvater 
4n Kaunas.

In the Statistical Bullefin of May 
1925, Information about death cases 
according to causes is for the first 
time arranged according to the In
ternational nomenclature. An in- 
trpduetion to tha tables explains that 
only a small percentage of the causes 
of death are verified by doctors. In 
a great number of cases, the cause 
of death is attributed to the case 
upon Information offered by the 

’nearest relatives. All deaths due to 
causes not given or causes undefined 
are divided into tvvo groups, i.e., 
deaths from other causes, and 
deaths from unknovvn or poorly de- 
fined causes. These two groups make 
up more than tvvo-thirds of all 
deaths. Exclusive of these tvvo 
Kroups, the I ar Ręst number of all 
deaths in 1924 for all of Lithuania 
vvas caused by tuberculosis (10.6%), 
then by respiratory diseases (10.2%), 
senility (9.6%), epidemic contagiouA j 
diseases (8.1%), etc. All deaths are I 
supposed to be recorded in the 
parishes. The record is then sent to 
the statistical bureau. The accuracy 
of the number of deaths recorded is 
questionable as there is^no Infor
mation as to vvhat is ddne about re- 
cording the deaths of*those vvho do 
not belong to the pari.sh. The 
bulletins glve various tables būt none 
vvere located for the age and sex 
distribution for Kaunas. Altho there 
iy a difficulty encounteYed in an at
tempt at correlationbecau.se of lack 
of data,' nevertheles?) the submitted 
tables may be of some interest.

guests wcre dis- 
when it vvas an- 

that the booUegger

285 
of all

Infant Death Rates, City of Kaunas, 1924 
Oct No v De<\ 
16 16 44

VVill you be satisfied with the 
mere preparatory training, or 
vvill you continue vvith your stu- 
dies and endeavor to reach a 
goal vvhich vvill befit you to face 
the problems of life in such 
a manner that it vvill enable you 
to reach your finai 'mark — 
success in life?

Education, a word easy to 
pronounce būt not so easy to 
obtain, is something that can be 
secured only through much ef- 
fort and hard laborious study, 
būt after once acųuired it is thė 
most precious gem. lt is the 
most precious gem because it 
can never be given avvay, nor 
stolen, nor exhausted through 
excessive ūse.

While 
ing for

A pair of bailei slippers, 
black, siže 3^- Ovvner mušt 
liave them by Sunday in order 
to Jppear ai the auditorium, 
l'inder pleaše return to ovvner, 
A u vylia, as he needs them.

Frank Savickas says I 
tell you that I couldn’t gpt lier 
phone number. 1 vvpn’t. 1 should 
be so foolish us td give myselt 
avvay. NEVER.

Vladas Jurgelionis 
knovvn member of the organiz- 
ation, graduated Lindblom 
High School. His popularity vvas 
not limited to our club alone, 
būt Xvas also vve h knovvn a t 
Lindblom. Vladas playcd on 
the Lindblom football team and 
had the honor to take a tnp to 
Washington, D. G. vvith the 
team. When at Illinois, vve 
hope he joins the ranks vvith 
Kassel (Kasulis) the Lith
uanian t . of I. football captain. 
Vladas expects to study journal- 
ism at University of Illinois. 
We vvish “Vlad” success in his 
future studies.

William Mack J r., alias Hal- 
itosis de Šen Šen,’ \Vilhe Beagle 
etc., etc., also graduated Lind
blom High. Billy was knovvn 
as tlK‘ “(Jiem shark” at Lind
blom. He is a vveii liked fellovv 
in the club, an active member, 
and very interested in the 
Studentą’ Corner. His jovial dis- 
position and “vvise cracks”, as 
portrayed 
vvhich he vvrites. 
him so popuktr 
all that knovv him 
study dentistry at Loyola. Good 
Luck Bill! —Rep.

It( is possible that this nevy 
sugar m^y be made as cheap, or 
cheaper, since it is prepared 
f re m a familiar weed, a common 
sunflovver knovvn as the Jeru- 
salem artichoke. This grovvs 
vvild in vvaste places all the way 
from Me.xico to Labrador.

It can be cultivated to give a 
yield of sixteen tons or 
per acrc.

Np, G2H5OH 
grain

3344 58
9982 672
It seems that the number of deaths 

be so high in Kaunas because of the greater accešsibility in a city to hos- 
pitals and medical attention.

4. — Deaths in Lith. in 1924 per month by cause of death: 
Jan Feb Mar Ap May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totai Cause 
26368643 3X 3 — 10 54 Typh. Abdom

Asiat. Chol. 
Dysentery 

deaths

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėki vaikų*, tūkstančiai kopijų naujos ‘kny
gutės Dr. W. VVill Elders yra duodama be 
jokių ižkaščių dėl bevaikių moterų. Bile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nusknaus- 

. ta ir nesusilaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus' mokslinio 
toniko, kur| vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

i.iekvena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmų namų gyvenimą su kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą j jos 
pirmutinę užduotę, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 
gell>ėtoja3 dėl jos. Skaitykit šitą mažą kny- 

xgutę, kuri yra prisiunčiama -dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išaiškinta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą šiandien pas Dr. H. 
Will Elders, 1104 Ballinger Bldg., 8t. 
Joeeph, Mo. ,

VVhltehalI Pharmacal 
59H Madison Avcnue 
New York, N. Y.

Dept. .No. 1140 D
Atsiųskite nian dykai sampell Mentho- 

Sulphur. i i

Severai 
appointed 
nounced 
slipped on his vvay to Ihe dance 
and accidentally fell into a 
sevver.

of Internal Organs 
Reversed /

Raymond Richards, student 
at the University of Nebraska, 
has his heart on the /'ight side 
and the position of various 
other organs are similarly re
versed. When operated for ap- 
pendicitis, his appendix were 
found on the left side.

Skausmas pūs
lėje. Tuoj aus 

k sustabdo San- 
A tai Midy. Per
ti sitikrink, kad 
II gausi tikrą vai- 
H| s t ą. Pastebėk 
■f žudl 
W “MIDY” 
f Parsiduoda vi

so s ė vuistiny- 
čiose.

It is vvith dcep feeling oi 
regret that vve learned of the 
loss that has come to VViliiam 
Mack Jr., one of our members 
through the death of his grand- 
mother. She vvas inten~c| in 
the St. Casimirs ('.emetery on 
February 9th, 1926.

May she ręst in peace!

money left 
vveek.

Ir Apielinkės Lietu
viams Advokat’o

J. P. UVICK
Dabar mano* ofisas randasi 

138 Cadillac Square 
(Skersai gatvės nuo “County 

Building”)
Ofiso valandos nuo 8:39 iki 5-kiųi 
po pietų. Panedėliais ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 7 iki 8:30. Ofiso Te
lefonas Cadillac 9510. Namų 
Lafayette 1259.

koks suplciŠėji- 
| ~ mas odos, net ir labai 

pavojingas ir niežai, 
J gali būti greitai pra- 

šalinami vartojant 
Mentho-Sulphur, taip 
Pareiškė žinomas odos 
spcialistas. Nes jame 
randasi ligų perų nai- 
kinanli elementai. Šis 
sulphur prirengimas 
tuojau suteikia paleng

vinimą. nuo odos trubelių, džiovina ir 
Rydo niežus ii- palieka odą dailią ir 
gražią.

Labai retuose atsitikimuose, kad 
šis sulphur nepagelbėtų. Jus galite 
gauti slovikėlj Rowles Mentho-Sul
phur bile nuo kokio gero aptieko- 
riaus. Pabandykit Mentho-Sulp'hur, 
pamatysit ką tas reiškia dėl jūsų. 
Atsiųskite dėl jo kuponą. Iškirpkite 
tuojau.

Totai 
are not yet complete.

Mortality table for all Lithuania for 1924 
No. of Deaths 

2600 
3511

Lco VVarsh and John Kurti 
naitis took, darė of the chcck 
room. Hovv does it feel to vvear 
a racoon skin coat bpys 
for a vvhile.

60—69
70—79
80 and over
Unknovvn age

Cpmpared vvith the prevvar period, there has 
the children’s grpup up to 9 years of*i

1 > • •
L — Deaths for all 

1923 
Deaths

Totai 
93,447

-r Population for all Lithuania
— 2,200,000♦

Number of deaths by cause for 1924
Disease

Totai 33,116 1000
Population of all Lithuania, from the 1923 census.

Percentage
18.91 i
24.19
19.20
10.78
88.55

7.87
6.34
2.77
1.25
0.04

been a considerable'decline

something to 
kiek about vvhy not pick on the 
fellovvs 
course the 
there’s nothing to kiek 
būt don’t you believe it. 
the first lad to 
“baggy trousers” and 
py socks” look 'ę eute? 
And the ties that almost 
strike you blind alleviates the 
necessity of a horn on his auto
mobile. Ydų can hear him comm- 
ing. When 1 see one of these 
“Asphalt Arabs” vvalking dovvn 
the strcet 1 don’t knovv vvhe
ther to kiss him or kili him. 
Būt, by the time 1 make up my 
m’ind he has eseuped/

Tvvas ever thus. The “grand- 
nia’s” ahvays pieking on the

hefore a 
Financial 
enough time devoted to studies; 
or the lack of vvill povver to 
resist the many temptations 
met vvith in college life. Success 
i n studies rests a great deal m 
the moral strength of the indi- 
viduai student. F'ear and lack 
of courage vvill retard the pro- 
grtss in school. Overcome tear, 
obtain courage, resist all evii 
temptations, devole sutiicienl 
time to your vvork, and success 
in your stndics or any iield of 
enterprise vvill be attained.

Spccess to the Lithuanian 
high school graduates of Jau
na r v 192(

£enkfacilente, Vas. 12, 1926
Most all of the boys agreed 

that Susan’s brother has a good 
iooki-ng sister.

correlationbecau.se


I

6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Vas. 12, 1926

Chicagos žinios
Butlegeriai šaudosi kul- 

kasvaidžiais
Butlegeriai ir munšaineriai 

savitarpinėje kovoje jau nebe- 
’ pasitenkina vien revolveriais ir 

šautuvais, bet stvėrėsi nefr už 
kulkasvaidžių.*

Primas kulkasvaidis bu t tege
riu kovoje pasitodė porą dienų 
atgal, kada priešingos butlege- 
rių šaiko.c nariai apšaudė sa- 
liuna M. J. “Buff” Costello. 
4127 So. Ilalsted St., kuriame 
tuo laikui buvo \Villiam VVilson 
ir John “Mitters’’ Foley, kitos 
šaikos butlegeriai. Abu liko 
sužeisti, \Vilson galbūt mirti
nai.

Lietu vi u Rateliuose• !bus vaidinama “Iš Meilės”.
- - -r - ■ . l. - _||_ į ’

Po to bus dar vienas nepa
prastas vakaras, kurio dienos 
dar niekas nežino, lai gavėnios 
parengimas R. R. Kliubo Jo 
gavėtiios parengimai visuomet 
būna turtingi, tad ir šis paren
gimas bus taipjdu didelis.

Reikalauja naujo bylos 
nągrinėjimo

Caylor

$1, (1(10pražuvimą 
l'niversal Slate

lorma-
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Kiek spėjama, tai buvo McEr- 
lane-Sheldon-šaltis šaikos kova 
su Foley, kuris vadovauja ki
tai munšainerių saikai. Ta 
apielinkė, km įvyko šaudymas, 
priklauso šaltis saikai, bet į ją 
pradėjo veržtis ir Foley. .Pats 
Costello imdavo munšainą tai 
iš vienos, tai iš kitos šaikos, 
norėdamas itikti abiem šaikom. 
Tai esą nepatiko senąjai saikai 
ir ji ryžosi Foley pašalinti iš 
kelio. Antradieny, kada Foley 
su savo pagelbininku Wilsonu 
buvo saliūnc, prie saliuno pri
važiavo automobilius, iš kurio 
išlipo keli žmonės; jie dasiga- 
vo iki užpakalinių durų ir pa
silipę prie viršutinio lango, iš 
kulkasvaidžio pradėjo šaudyti į 
saliuną. Kulkasvaidis buvo len
gvasis, į keletą sekundų galin
tis paleisti šimtą šūvių. Apie 
tiek šūvių ir buvo paleista į 
saliuną. Puolikams pasisekė 
pabėgti sniego audroje. Foley, 
kuriam daugiausia buvo taiko
ma, nėra pavojingai sužeistas, 
bet \Vilson veikiausia mirs. Jei 
kas daugiau buvo saliune, tai 
jie išliko nesužeisti ir po šau
dymo tuojaus išbėgiojo.

Trečiadieny, teisėjo 
kambaiy jury rado Stasį 
čių kaltą už 
jam dirbant 
banke.

Vakar, 1(1
liai perskaičius nuosprendį, S. 
Va langiaus advokatas padavė 
reikalavimą naujo bylos nagri
nėjimo. - |

Teisėjas Caylor atidėjo svars
tymą to reikalavimo naujo by
los nagrinėjimo iki vasario 19 
d. ir paliuosavo S. Valančių už 
'*5,0(10 kauciją. Vas. 19 d. tei-, 
sėjas išneš savo nuosprendį <h*i 
reikalavimo naujo bylos nagri-i 
nėjimo ir jei tas reikalavimas 
bus atmestas, lai kaitinamąjam ■ 

paskirta bausme.
Valančiaus advokatas be to 

pareiškė, kad jei jo reikalavi
mas naujo bylos nagrinėjimo 
bus atmestas, tai jis paduosiąs 
apeliaciją į augštesnį teismą.

• —Reporteris.

Tiek bus didžiųjų parengimų. 
Bet kiek bus mažesnių, tai 
turbūt jų nė suskaityt negalų 
ma, nes Liuosybės svetainė, jei 
ne didžioji, tai jnažoji visuo
met būna užimta. Būna net ii 
tokių vakarų, kad nors imk ir

barių. Ir tai tankiai būna, taip 
kad laikui bėgant busim .pri
versti didinti svetainę. Porą 
metų atgal jau buvo toks su
manymas kįlęs.

SUJUDO RIST1KAI

Kad sujudo tai sujudo lietu
viai ristikai. Vasaųo IK d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėj ri
sis Adomas \Vedzes su Dudins- 
ku. Senai jau jiedu griežia viens 
ant kito dantis—tai dabar ‘tu
rės progos suvesti visas 
kundas”.

“ro-

¥ ¥ ¥

23 d., 18 ^apylinkėj, 
svetainėj, risis dzu-

Vasario 
bažnytinėj 
kas Kuncevičius su K. Sapa
lium. Dzūkas piekam nenusi
leidžia, — jis žut-but kimba | 
visus. Ar jis galės prieš Sar- 
pahų atsilaikyti,— parodys jų-

¥ ¥ ¥

*Zanavičius nori tikrai žinoti, 
ar Požėla risis su juo, ar ne. 
Jeigu risis, tai kada? Esą jis 
negalįs čia rankas sunėręs sė
dėti ir ko tai laukti. Jeigu
žėla nesiris, tai jis važiuosiąs 
į Bostoną ristis su čempionais.

Po-

Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS
Simptomai Pareiškia

Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputi mažčja? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetona
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Ganai 0523

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

Sakoma yra, kad “Cicėro is 
a busy town”. Ir tai tiesa. 

į <sJa turim visokiu įdomybių. 
|Apie daugelį jų patenka į laik
raščius, bet dar daug lieka ne
paliestų. Tai yra delei stokos 
gero reporteriaus, kuris turėtų 
daug liuoso laiko ir galėtų kas- 
die duoti Naujienoms po šlai
tą, kitą žinių-žinelių. Dabar gi 
priseina tenkintis tik pažymė
jimu retkarčiais svarbesnių 
įvykių.

M

H

M

M

d. Chicagiškis Viliaus Vadavi-Ketvirtadieny, vasario 11
prieš teisėją Caylor, kuris na- m() Komitetas kreipėsi į musų 
grinėjo S. Valančiaus bylą, tu- draugystes ir kliubus, kviesda- 
rėjo prasidėti kita lietuvių by- mas prisidėti prie surengimo 8 
la. šį kartą traukiama teis- metų Lietuvos nepriklausomy- 
man Jurgį A. Čižinauską,- 1458, bes paskelbimo sukaktuvių.
\V. 15th St. Jis yra kaltinamas,
kad jis buk turys I
padėjimu bombos, kuri apardė
jo buvusios pačios namus.

čižinauskas sako. kad jis 
nieko nežinąs, buvęs tą naktį 
namie ir miegojęs.

Jo byla tapo atidėta kelioms
dienoms ir gal prasidės pirma- jokios naudos iš Lietuvos ne- 
dieny, vasario 15 d., prieš tei-‘priklausomybės. O Vakarinės 
sėją Caylor, 1124 
County Bldg.

Apie čižinauskų
jienose tilps platesnis aprašy
mas

I Pirmutinė atsiliepė Draugys- 
bendro su,tė Lietuvos Kareivių ir išrin

ko tris delegatus. Antras buvo 
R. B, Kliubas, kuris taipjau iš
rinko savo delegatui.

Dr-stė Apšvietos Vyrų ir 
Moterų kvietimą atmetė. Mat 
vienas pareiškė, kad mums nesą

vėliaus. — Reporteris.

Cicero

prieš tei-'priklausomybės, 
kambary, žvaigždės Pašelpos Kliube pe

reitą sekmadienį buvo ilgų gin- 
bvla Nau-'čų ar rinktj komisija, ar ne.

* * I

Vieno balso dauguma nuspręs
ta nerinkti. Ginčuose buvo h 
juokingų argumentų, kad, gir
di, mes į politiką neturime kiš
tis, tarsi Lietuvos nepriklauso- 

butų 
Juo- 

nesu- 
parei-

/--------- mybės apvaik.ščiojimas
Pereitą sekmadienį Liet. Liuo- koks politinis reikalas, 

sybės svetainėj įvyko S. L.1 A. kinga, kad patys lietuviai 
2-ro apskr. metinis vakaras su pranta savo valstybinių 
vaidinimu komedijos “Uošvė į gų.
namus, tylos nebus’’ ir koncer-, Bet tie patys elementai, ku
tinės dalies. Kaip vaidinimą,' rie dabar priešinasi Lietuvos 
taip ir koncertinę dalį išpildė nepriklausomybės apvaikščioji- 
jaunuoliai, išimant p-ią O. Bie- mui, kaipo politiniam 
žienę. Programą’ išpildyta neblo-1 
giausia. Už kelių metų iš tų jau-j visas draugijas 
nuolių gal bus ir gerų artistų, rengti protesto B.
bet dabar vaidinime jauni bal- Lictuvps valdžią, kas jau daug 
sai dar skamba labai vaikiškai.

Pertraukoje buvo rinktos au
kos dėl vieno sergančio draugo, 
Petro Stankaičio. Surinkta 
$16.91. Po $1 davė J. G. Rodzin- 
skas, M. Ketvirtienė, J. Dam
brauskas ir M. Bacęvičia.

Publikos buvo nedaugiausia, 
nes tą dieną buvo daug visokių 
parengimų Chicagoj ir Cicero. 
Pelno nuo vakaro-neliks, bet gal 
ir pridėt nereiks.

darbui, 
dar visai nesenai landžiojo po 

ir kvietė jas 
mitingą prieš

daugiau yra politinis reikalas, 
negu nepriklausomybės apvaik- 
ščiojimas. Bet mat tada jie 
rengė ir rengė savo ir savo 
kromelio naudai, o dabar mat 
yra bendras visų lietuvių rei
kalas. Tie gaivalai tada bažijo
si, kad jie pripažysta Lietuvos 
nepriklausomybę, kad tik drau
gijos nuo jų nebėgtų, bet kad 
dabar jiems draugijos neberei
kalingos, tai jie ir vėl gali aiš
kiai rodytis Lietuvos, Lietuvos 
nepriklausomybės priešais., Bet 
gaila, kad tie gaivalai randa 
dar pritarimo ir taip šiaip 
geraširdžių, bet dar nesusipra
tusių lietuvių. Bet aš tikiuos, 
kad ateis laikas, kada ir tie 
lietuviai susipras ir paliaus 
svetimus dievus garbinę. (

Bet nežiūrint niekinių asme
nų ar net ir draugijų neprita
rimo, Lietuvos nepriklausomy-

i paskelbimo sukaktuvių

Kaip išrodo, tai parengimai 
^pas mus greit baigsis. Dar trys 
dideli vakarai ir tada lauksime 

įšiltos vasarėlės ir visokių išva
žiavimų. Bet jie toli ir apie 
juos kalbėti dar neapsimoka.

Artimiausias didelis vakaras 
bus ateinantį sekmadienį, va
sario 14 d. Tai bus vietinės 
SLA. 194 kuopos vakaras. Prie 
jo rengiasi visi, ypatingai kuo- j 
pos nariai, nes tai bus jų 'apvaikščiojimas Ciceroje vis- 
tiniš pasilinksminimas. Progra- įvyks. Jis bus penktadie- 
mas gi bus irgi nepaprastai ny> vasario 19 d., Liet. Liuosy- 
turtingas, nes apart gero vai- svetainėje. Tai bus didelės 
dinimo bus vdar ir gerų daini- iškilmės, nes jose tarp kitų

mas gi bus irgi i
turtingas, nes apari gero vai- | 
dinimo bus sdar ir gerų daini- iškilmės 
ninku ir dainininkių, kurių ei- dalyvaus ir Lietuvos konsulas 
ceriečiai nėra girdėję ir kurie p žadeikis, o taipjau ir Nau- 
Cicero dar pirmą kartą pasiro- jienų Redaktorius P. Grigaitis.
dys. f

Be to tai bus pabaiga antro 
auksinio konkurso. To4el kiek
vieno nario yra pareiga pasiro
dyti kiek jam rupi organizaci
jos reikalai ir savos organiza
cijos padauginimas. Veskite į 
SLA. visus' savo dar neprigu
linčius draugus ir drauges, 

'vietos visiems užteks.
Po SLA. kuopos vakaro seks

Bus ir didelis muzikalia pro
gramas, kurį išpildys J. Grušo 
vedamas Jaunuolių Orkestras, 
geriausias lietuvių orkestras 
Chicagoje, kuris dar pirmą 
kartą pasirodys musų mieste 
Cicero. Todėl visi ciceriečiai 
rengkimės prie šio didelio ap-

0 i vaikščiojimo. —K. P. D.
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(Seka ant 7-to pusi.)
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Lietuvišku Knygų Muge Chicagoje
K" $.10.00 VERTES KNYGŲ UŽ $5.00

šitų knygų mugė tęsis iki Velykų, balandžio 4 d., 1926 m. Patartina visiems lietuviams prisipirkti gerų, naudingų knygų 
visai pigia kaina. Visas žemiau surašytas knygas parduodam už pusę kainos jeigu pirksite pilna suma už $10, 
Aušros Knygynui prisiųsti tiktai $5, arba jeigu pirktumėt daugiau, prisiųskite tiktai pusę tos sumos už kiek imate 
knygų. Bet jeigu pirksite mažesne suma, tai už kiekviena knygą prisiųskite numažintą kainą kaip kad yra pažymėta 
prie kiekvienos knygos; čia apačioje seka sąrašas visų geriausių, visų naudingiausių, visų reikalingiausiu knygų Amerikos 
lietuviams, šitas nupginimas, geriau pasakius, Aušros Knygyno Knygų Mugė Chicagoje tęsis iki VELYKŲ, BALAN
DŽIO 4 DIENOS.

Iš GYVENIMO .LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ 
(DŪŠIŲ) BEI VELNIŲ, šitoj knygoje 
yra aprašoma apie velnius, dūšias ir 
kitokius vaiduoklius, kurie vaidindavęs! 

• senais laikais. Knyga labai žingeidi. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai .......$1.75
BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RAŠ
TAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalba ir raidėm. Didelio 
formato, pusi. 1127, gražiais apdarais. 
Sykiu ir Biblijos Rodyklė.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai ......  $.3.00
LIETUVA PAVEIKSLUOSE. 60 gra
žiausių atviručių vaizduojančių kiekvie
ną gražų Lietuvos kampelį. Šitos atvi
rutės (Post Cards) labai tinkamos nau
doti siunčiant trumpus laiškelius savo 
draugams bei pažįstamiems.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....  $1.25
LYTIES MOKSLAS. Svarbi knyga 
apie lyties dalykus. Su daug paveikslų 
vaizduojančių abelną lyties sudėtį. Pus
lapių 400, apdaryta.
Kaina $7.00, iki Velykų tiktai.....$4.00
SVEIKATA. Geriau pasakius^ tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Šita knyga 
turėdamas savo ^amuose — bus tavo 
geriausiu sveikatos draugu. Su daugy
be paveikslų. Pusi. 339, gražiais audri 
mo apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai .......$1.50
PILNAS LIETUVOS ŽEMLAPIS (MA- 
PA) varsuotas. Laida 1924 metų. 
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
KARĖ — KODĖL? čia aprašoma ko
dėl kįla karai ant kiek jie baisus ir kaip 
nuo to apsisaugoti. Pusi. 400, apdaryta. 
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
VILNIAUS ALBUMAS.! Arba Vilnius 
nuo 1623 metų iki 1923 metų, šitas 
Vilniaus Albumas tai yra kiekvienam 
lietuviui brangus kultūrinis turtas. 
Telpa Vilniaus Istorija ir visi puikiausi 
Vilniaus miesto vaizdai. Labai didelio 
formato, 188 pusi., paveikslai varsuoti. 
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai ...... $3.00
HOMEOPATIJOS KNYGA. Arba gy
dymas žmonių be daktaro pagelbos. 
Taipgi gydymas kai kurių gyvulių. Pus
lapių 112, apdaryta.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.50
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Prak
tiškas pamokinimas kaip likties šios ša
lies piliečiu. Klausimai ir atsakymai, 
anglų ir lietuvių kalboms. Pusi. 96. 
Kaina 40 centų, iki Velykų tiktai 35c. 
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė Dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$2.00
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai.....$1.00
SEKRETAI MONINIMO. Jei nori ži
noti kaip galima monyti, įsigykite šitą 
knygą. Pusi. 174, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Velykų tiktai.....$1.25
Iš TAMSIOS PRAEITIES I ŠVIESIĄ 
ATEITĮ. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslų. Naujai spauzdin- 
tas. » Puslapių 220.
Kaina $1.50, iki Velyki/ tiktai ..x.. $1.00 
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų. 
Puslapių 240.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai..... $1.00
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausiu vadovėlių Lie
tuvos istorijos lavinimosi. Su paveiks
lais ir 2 žemlapiais. Apdaryta. Pusla
pių 166.
Kaina $1.00, iki Velykų tiktai.......75c.
ŪKININKO DANGUS. Meteorologijos 
vadovėlis. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Velykų tiktai ....... 60c.
TŪKSTANTIS IR /VIENA NAKTIS. 
Labai įdomios .pasakos su gražiais pa
veikslais. Nauja laida Lietuvoje. Pus
lapių 300, audimo apdarais.
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai ..... $2.00
LIETUVOS VIRĖJA. Didelė ir labai 
naudinga knyga dėl musų moterų, nes 
šitoje knygoje parodoma kaip gaminti 
gardžius valgius ir skanius gėrimus. 
Knyga da visai nauja — ką tiktai aplei
dus spaudą. Pusi. 300, gražiais apda
rais. Verta kiekvienai namų gaspadl- 
nei įsigyti šitą knygą.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$2.50

Jeigu šitų knygų imkite už $10 mums prisiųski te tiktai pusę tos sumos, tai yra tiktai $5, jeigu imsite už 
, Pusę sumos turite rokuoti nuo pilnos kainos. Bet

KAL- 
iš di-

Vadovėliai, Žodynai, 
Matematika.

PILNAS ŽODYNAS — ANGLŲ 
TUVIŲ IR LIETUVIŲ ANGLŲ 
BŲ — sutaisė A. Lalis. Vienas
džiausiu ir vienas iš geriausių žodynų 
lietuviuose. Pėr abi dalis yra 1274 pus
lapiai, drūtais apdarais.
Kaina $10, iki Velykų tiktai.....$7.00
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BA — sutaisė A. Lalis, Il-ra dalis. Su
rašyti visi anglų, kalba žodžiai ir išver
sti j lietuvių kalbą. žodynas gana di
delis — pusi. 835, storais, drūtais ap
darais.
Kaina $6.50, iki Velykų tiktai ......  $4.00
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS — su
taisė J. Laukis. Vienas iš praktiškiau
sių rankve.džių mokytis anglų kalbą. 
Kas nori pramokti anglų kalbą verta 
šitą rankvedį įsigyti. Storais apdarais,

sutaisė J.
Parankus nešiotis kišeniuje,

.00

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRA- 
ŠIMAS. Šitoje knygoje paveikslais pa
rodoma kiek yra žemės ir kiek vandens, 
kur kokie ežerai, anglis, gylis, kur ko
kie mineralai, miestai, karalystes ir« tt. 
Knygoje 469 pusi, storais, drūtais ap
darais. Su .daug paveikslų ir paveiks
lėlių.
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
GYVENIMO MOKYKLA. Svarbi kny
ga — pamokina kiekvieną kaip gyvent 
laimingai, bei kokiu budu pasiekti savo 
tikslą. Šitos knygos vertė atsveria 
auksą, pertai ne vienas . nepraleiskite 
progos įsigyti šitą knygą. Drūtais ap
darais, pusi. 235.
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai ...... $1.75
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Aiš
kiais bruožais aprašoma senovė apie- 
kurią mes tiek daug kalbam, bet gana 
mažai žinome. Šita knyga, tai yra veid
rodis praeities su kurios pagelba galima 
viską matyti, viską žinoti. Pusi. 305 
su daug paveikslų ir 5 senovės žemla
piais. Apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
Iš MANO ATSIMINIMŲ. Knygoje ap
rašoma įvairus Lietuvos kampeliai. Ga
na žingeidi knyga. Pusi. 301, gražiais 
storais apdarais.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai ...... $1.25 
ISTORIJA ABELNA. šitoje knygoje 
randasi aprašyta viso svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki 146 metų po Kris
taus. Svarbi istoriška knyga. Pusla
pių 498, storais apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
ISTORIJA 'AMERIKOS. Kurie nori 
plačiai susipažinti su Amerikos Istorija 
verta šitą knygą įsigyti —- joje apra
šoma smulkmeniškai įvairus įvykiai 
Amerikos Istorijoje. Puslapių 364, 
storais apdarais.
Kanna $2.25, iki Velykų tiktai $1.50 
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI. Giliai mokslinė knyga ku
rie tuo klausimu žingeidaujasi, verta 
šitą knygą įsigyti. Su daugybe paveik
slų. Pusi. 370, storais apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai .....$1.50
LIETUVOS PROTĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE, šitą knygą parašė Dr. J. 
šliupas. Knygoje parodoma iš kur yra 
kilę lietuviai ir kaip jie atsikraustė ten 
kur jie šian'die randasi. Pusi. 283, ap
daryta.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
ŽINYNAS. (Knyga visokių žinių iš vi
sokių muksiu šakų. Ypačiai daug ra
šoma apie sveikatą, gyduoles ir abelnai 
kaip save gydyti be daktaro pagelbos. 
Pusi. 400, storais apdarais.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$1.75
GAMTOS MOKSLŲ KNYGA. šita 
knyga da visai nauja — turi didelę 
mokslinę vertę. Šitoje knygoje aiškiai 
aprašoma sekami svarbus dalykai: oras, 
vanduo, žemė, augalas ir jo gyvenimas,' 
žmogus ir gyvuliai. Knygoje yra apie 
500 paveikslų. Viena iš svarbiausių 
knygų lietuviuose. Pusi. 600, drūtais 
apdarais.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai..... 3.00
GAMTOS REIŠKINIAI. Nauja knyga, 
neseniai apleidusi spaudą — turi didelę 
mokslinę vertę. Visiems tiems kurie 
žingeidaujasi įvairiais apsireiškimais 
gamtoje verta įsigyti šitą knygų. Su 
daug paveikslų. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$2.00
ORGANINĖ CHEMIJA. Pamatines ži
nos šitoje srityje. Pusi. 384, apdaryta. 
Kaina $3.75, iki Velykų tiktai.....$2.75
FIZIKA. Visos 3 dalys apdarytos j vie
ną. Pusi. 480, gražiais apdarais.
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.75

Įvairios Knygos.
NAUJAS PILNAS ORAKULAS ARBA 
BURTŲ, MONŲ ir visokių paslapčių 
khyga. Sykiu šitoje knygoje randasi ir 
Mokslas Delnažinystes. Su daug pa
veikslų. Didelio formato 6x9. Kurie 
interesuojasi čia kalbamais dalykais 
verta šitą knygą įsigyti. Puslapių 414, 
drūtais apdarais.
Kainli $3.50, iki Velykų tiktai .....  $2.50
LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS, 
čia telpa daug gražių pasakų. Jas skai
tydamas nenorėsi nei apsistoti. Pusla
pių 300, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50

310 puslapių.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS — RIETU- 
VIŠKAI-ANGLIŠKAI IR ANGLIŠKAI 
LIETUVIŠKOS KALBOS 
Laukis,
gražiais apdarais, puslapių 151.
Kaina $1.25, iki Velykų tiktai ...... $1.00 
RUSIšKAI-LIETUVIšęAS ŽODYNĖ
LIS. Tinkamas nešiotis kišeniuje. 
Puslapių 250.
Kaina $1.00, iki Velykų tiktai ....... 80c
LENKIŠKAI - LIETUVIŠKAI - RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Drūtais - apdarais, 
puslapių 552.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$2.75
PILNA ARITMETIKA — nuo žemiau
sių iki aukščiausių rokundų — 5 dalyse, 
vienoje knygoje. Sutaisė Busilo, pusla
pių 514,.drūtais apdarais.
Kaina $4.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
PRAKTIŠKAS LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS 2-jose dalyse, sutaisė J. 
Murka, 342 puslapių.
Kaina $l.Š0. iki Velykų tiktai.....$1.50
VAIKŲ DARBYMEČIUI. Sutaisė J. 
Murka, 3 knygos, puslapių 1008. Svar
bu fšitas knygas įsigyti kiekvienam kal
bos mokytojui arba mokiniui.
Kaina $4.50, iki Velykų tiktai.....$2.75
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ir 
sintaksė. Sutaisė Rygiškių Jonas. Ge
riausia lietuvių kalbos gramatika — 
verta įsigyti visiems norintiems lavin- 
ties lietuvių kalbos. Puslapių 280, sto
rais apdarais.
Kaina $2.25, iki Velykų tiktai .......$1.75
SKAITYMAI — LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS. Sutaisė P. Klimas. Pus
lapių 294.
Kaina $1.25, iki Velykų tiktai.....$1.00
VARGO MOKYKLA — I ir II dalis. 
Svarbi knyga lietuvių kalbos mokslo 
reikalui — parašė vienintelis lietuvių 
kalbininkas J. Jablonskas, pusi. 526. 
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai. .. $2

Gamtos Mokslai, Istorija, 
Geografija ir tt.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Knyga turi 
1086 puslapius su daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų ir jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt. 
Vienintelė knyga pas lietuvius kurioje 
aprašoma visa tikėjimų ir bažnyčių 
istorija, šitų knygų turime gana ma
žai, pasivėlavę galima netekti, pasisku
binkite užsisakyti. Knyga storais, drū
tais apdarais.
Kaina $10, iki Vėlykų tiktai ....... $7.00
ETNOLOGIJA ARBA ISTORIJA APIE 
VISOKIAS TAUTAS PASAULYJE. 
Viena iš žingeidžiausių knygų pas lie
tuvius kurioje aprašoma kokios tautos 
randasi pasaulyje. Knyga su daug pa
veikslų, storais, gražiais apdarais. Pus
lapių 667.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai ..... $3.00
RAŠTO ISTORIJA. Knygoje aprašo
ma kaip atsirado pas žmones raštas, 
kaip jis vystėsi laipsniškai kolei pasiekė 
dabartinį savo stovį. Nepaprastai žin
geidi knyga, verta ją visiems įsigyti. 
Šitų knygų nedaugiausia turime, užsi
sakant verta pasiskubinti, kitaip gali
ma netekti. Gražiais audimo padarais. 
Pusi. 304 su daug paveikslų.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai..... $2.00
PASARGA: <
daugiau negu $10, prisiųskite pusę tos sumos už kiek ima/te Knygų.
jeigu imsite už mažiau negu $10, tai prisiųskit po tiek už kiek vieną knygą kiek kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos, 
numažintą kainą. Šitas nupiginimas tęsis tiktai iki Velykų—Balandžio 4 d., pertai pasiskubinkite su užsisakymu. Laišką 
su pinigais siųskite šiuo adreu:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 South Halsted Street, Chicago, Illinois.
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Penktadienis, Vas. 12, 1326 I NAUJIENOS, Chicago, IR

Lietuvių Rateliuose. Katiaros Bandiros
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Paskaitos apie evoliuciją
Visuomenės Darbo Sąjunga, 

kuri per pastaruosius du sek
madienius turėjo “Open 
Forum”, dabar duos vėl eilę pa
skaitų, o po to vėl seks “Open 
Porum”,

Šį kartų paskaitas laikys inž. 
K. Augustinavičius. Skaitys 
apie evoliucijų.

Evoliucija dabar judina visų 
Ameriką. Pernai dėl evoliucijos 
įvyko TenAesesee valstijoj gar
sioji Scopes byla. Dabar Nlis- 
sissippi valstija stengiasi irgi 
uždraust dėstymų evoliucijos 
mokyklose.

Kas gi yra evoliucija, kuria 
taip susidomėjusi visa Amerika, 
kad net legislaturos ir teismai 
svarsto apie jų? Į tų klausimų 
inž. K. Augustiųavičius ir atsa
kys savo paskaitoj ateinantį sek- Į 
madienį, vasario 14 d., lygiai1 
10:30 v. ryte, Lietuvių Audito
rijoj (mažojoj svetainėj). Jo pa- SUptįin^7su
skaitos tema ir bus: “Kas tai 
yra evoliucija”.

Kitos inž. K. Augustinuvi-
čiaus paskaitos bus:

Vas. 21 d.
dymai ir faktoriai

Vas. 28 d. — “žmogaus Evo-

Evoliucijos įro-

Kaip matote, temos paskaitų 
yra labai įdomios, o ir svarbios, 

• nes kiekvienam pravartu susi
pažinti su evoliucijos klausimu. 
O ir kaip kiekvienas žino, inž- 
K. Augustinavičiaus paskaitos 
visuomet būna rimtos, grynai 
mokslinės, rūpestingai apdirb
tos. Todėl visi stengkitės atsi
lankyti į šias paskaitas. įžan
ga, padengimui lėšų, 15c.

Cicero

Morgan Park Tokiuos veikalus, kaip “Tva
nas” neapsimoka statyti, berei
kalinga dėti 'jėgas, nes visai 
nuobodus, o žmonėms nesmagu 
sėdėti, kuomet reikia snausti. 
Aš atsimenu, kuomet buvo VIII 
Rajono vakaras, p. Vaičkus 
vaidino “Kovotojai už laisvę”, 
arba vėliau vaidino “Gyvieji 
Nabašninkai”; tieduz veikalai, 
vienas įspūdingas, o antras juo
kingas, tai buvo ko pažiūrėti; 
žmogus ir nepajunti kaip vaka
ras praeina. O kaip “Tvanas”, 
tai visai nežingeidus. Aš manau 
p. Vaičkaus trupė turėtų sten
gtis perstatyti kuodauęiausia 
juokingų komedijų iš darbinin
kų gyvenimo, o ne iš kokių ten 
biržos gemblerių, kuriuos mes. 
matome amerikoniškuose teat
ruose. i v

Bet vienas dalykas man yra 
įdomus, tai — kur tie, kurie 
skelbė obrflsį “Savas pas savų?” 
Aš rodos neapleidžiu nė vieno 
p. Vaičkaus vaidinimo, bet jųjų 
aš visai nematau; pasirodo vie
nas kitas inteligentų ar biznie
rių, bet ir vėl jų nematyt. O iš 
musų tų sportų, kų su Jyeivom 
lazdom kurmiarausius daužo po 
laukus, tai nesu matęs nė vie
no. Jie visai nepildo savo skel
biamojo obalsio: “Savas' pas 
savų”. - Jos. Beliackas.

kalbomis remtis. Aš gi esiK 
tikras, kad kas ateis, ’tas bus 
patenkintas ir nesigailės atsi
lankęs. įžanga gi, palyginus 
su programo gerumu, yra žema 
— 50c ir 75c.

Bus suvaidinta gana juokin
ga komedija ‘,Balon kritęs sau
sas nekelsi”. Vaidins^ prityrę 
vaidylos, kuopos nariai. Kon
certine dalis irgi bus labai gqra, 
nes dalyvauja solistai A. P. 
Kvcderas ir S.’ Krasauckienė, 
taipjau Balakas su sunum. Ci
ceriečiai dar nėra girdėję pir 
mųjų dviejų dainininkų, nors 
jais gėrisi visa Chicaga. Bala- 
ka gi ciceriečiai pažysta per 
daugelį metų kaipo gerų muzi
ką. Be to dart bvi mergaitės, 
U. Jakštaitė ir B. Keusal, šoks 
klasinius šokius. ?Jos irgi pir
mų kartų pasįrodyą Ciceros 
publikai. Koncerto pianiste gi 
bus p-lė V. Bigeliutė.

Tai bus vienas didžiausių 
vakarų Ciceroj 1 ir visi esate 
kviečiami į jį Atsilankyti. —K.

Biznierių turime net čielus 
tris: dvi groseriii ir nesenai at
sidarė vaistinė prie Vindennes 
Avė. ir 111 gt; atidarė jų p. P. 
Bakas su partneriu M. Grigą 
liunu.

Jokių pasilinksminimų neren
gia, nes nėra kam rengt, nei 
nėra kam juose dalyvauti — 
publikos stoka. Kas nori pasi
linksminti lietuviškame vaka
re, tas važiuoja Chicagon, ar 
Hoselandan.

Vasario 7 d. įvyko 25 metų 
sukaktuvės šeimyniško gyveni
mo, arba sidabrinis šliubas-ves 
tuvės ponų Jurkąičių, kurie gy
vena prie 111-to pleiso. Susi
rinko gražus būrelis jų giminių, 
draugų ir kaimynų, kurie link
sminosi linkėdami jubiliantams 
sėkmingai sulaukti 
šliubo. > Taipgi buvo 
apdovanoti įvairiomis
mis nuo kai kurių dalyvių.

ši “besieda” tuorm yra pažy
mėtina, kad tai pirmutinė Šioj 
kolonijoj. —Dalyvis.

NiekHd neteko patėmyti jo
kiam laikrašty žinutės iš musų 
kolonijos, nors čia lietuvių pu
sėtinas būrelis riųidasi. Atrodo, 
kad niekas nemoka rašyti, ar 
nėra* kas rašyti. Gali būt svar
biausia nerašymo priežastis ta, 
kad veik visi rengiasi bėgti iš 
to ruošto, kuiųs tirščiausiai lie
tuviais apgyventas, užleisdami 
vietų Juodveidžiams. * Daugelis

Turbut jokia kita organizaci
ja Lietuvoje nėra tiek daug 
nuveikusi švietimo srity, kuip 
gyvuojanti Šiauliuose Kultūras 
BmdrovL Ji yra akcijinė ben
drovė, bet savo uždaviniu ji 
yra pasiątaČiusi liaudies švie
timų ir tų darbų dirba visomis1 
savo išgalėmis, su atsidavimu, 
rimtai ų’ tiksliai, 
išleidžia daugybę 
knygų ir jas skleidžia liaudy; jau pabėgo., Juodveidžiai smar- 
ji leidžia didelį mokslinį žurna- kiai platinasi, bet biznierių iš 
la “Kultūra”; ji be to visur or
ganizuoja “Kultūros” būrelius, 
steigia knygynus ir skaityklas, 
ruošia paskaitas ir užlaiko lek
torius. Ji sušaukė ir pirmų 
Kultuves Kongresų Lietuvoje, 
kuriame dalyvavo visos pažan
giosios švietimo ir net politinės 
partijos ir sutarė bendrai veš
li švietimo darbą.

Dabar Chicagoje 
Kultūros Bendrovės 
vyriausias matininkas Liudas 
Alseika. Jis yra.atvykęs visai 
trumpam laikui ir už kelių die
nų apleidžia Ameriką,

Kad gerb. svetys galėtų su-

Ji kasmet 
mokslinių

vittši tos 
atstovai,

jų mažai randasi. Bet dievna- 
mių turi apie pustuzinį.

Apie lietuvius tiek galima 
pasakyti: didelė didžiuma gy
vena nuosaviose guštoše 
mažai rendauninkų.

Iš organizacijų turi tik SLA. 
kuopų, kurion veik visi pri
klauso ir net Mt. Greenwood 
gyvenantys čia priklauso; taip
gi yra ir chicagiečių.

auksinio 
gausiai 

dovano-

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

kad kartu ehieagiečius galėtų 
supažindinti su Kultūros’ Bend
rove ir abelnai su kuituriniu 
darbu Lietuvoje, Visuomenės 
Darbo Sąjunga ruošia viešų su
sirinkimų ateinat} pirmadieni, 
vas. 15 d.. Lietuvių Auditorijoj 
(mažojoj svetainėj), kuriame 

• gerb. svetys tais klausimais pa- 
! darys platų pranešimų.

Visi, kurie tik interesuojasi 
švietimo darbu Lietuvoj, yra 
kviečiami atsilankyti i tų 
rinkimų.—V—kis.

Stogis dainuos

susi-

Town of Lake
Lietuvos nepriklausomybės 

kaktuvių iškilmės
su-

Antradieny, vasario 16 
na. G. Krenčiaus svetainėje 
(4600 ir Wood St.) įvyks pa
minėjimas aštuonių metų, Lie
tuvos nepriklausomybes. Tą 
paminėjimų rengia Vilniaus

die-

L-bės Namo B-vės direkto
rių susirinkimų?, kuris tatsi- 
buvo 27 sausio, nutarė pada
ryti permainų* namo valdyboje. 
Namo užveizdai D. Kulikauskui j Vadavimo Komitetas ir dauge- 
rezignavus, ta tarnystė tapo vi- Jis kitų draugijų, 
sai panaikinta. Rendavimų sve
tainės pavesta A. Klainiui, ren- 
dų kolektas atliks iždo globė- ii’ kitų kolonijų artistai, 
jai, o parengimuose tvarkų ves Į 
patys direktoriai, 
manoma 
apie $1(X) j metus ir tvarka bus Naujienų 
geresnė. Taigi visi svetainės (Grigaitis, p. S. Kodis ir p. V. 
reikalu malonėkite kreiptis pas (Stulpinas. 
A. Klainį, 1915 So. 1 
(Liberty Best.), tel. 
3561.

Vasario 3 d. įvyko 
vės metinis šėrininkų 
kimas. šėrininkų dalyvavo apie 
80. Tapo išduotos atskaitos už 
1925 m., iš kurių pasirodė, kad 
bendrovė 
890 Šerų 
ras $25). Taipgi pasirodė, kad 
bendrovė 
matų. Atskaitų kopijos tapo iš
dalintos kiekvienam atsilankiu
siam, o likusios pasiųsta vi
siems šėrininkams. Patarta, kad 
visi stengtųsi parduoti kuodau- 
giausia Šerų ir kad patys nusi
pirktų dar po vienų ar daugiau 
serų. Juo daugiau dirbsim, tuo 
greičiau ir daugiau naudos tu
rėsim patys sau.

Nutarta surengti išvažiavi
mas birželio mėn. su laimėji
mais. —B-vės koresp. K. Zix.

Yra sudaryta graži muzikalu 
programa, kurių atliks vietiniai

Sutiko dalyvauti ir pasakyti 
Tokiu budu1prakalba? sekantys asmenys: 

sutaupinti bt n d rovei Lietuvos konsulas P. žadeikis, 
redaktorius p. P.

eatras

t Šį sezonų pirmų kart dainuos 
Chicagos lietuvių publikai p. P. 
Stogis. Lietuvių Auditorijos 
metinės sukaktuves bu$ puo 
šiamos p. Stogio basu. 'Chica- 
giečiams yra proga išgirsti mu
sų mylimų dainininkų 14 vasa
rio 4 vai. po piet. Koncerto pro 
grama prasidės punktualiai. S.

“Birutės” gastrolės
turiŠiais metais “Birutė 

daug vargo, nes visur kviečia
ma dalyvauti. Pirmos gastro
lės ;14 kovo Ciceroj, Liuosybės 
•svetainėje. (’iceriečiams teks 
išgirsti dar negirdėtų dainų.

7 kovo, turės “flirtuoti” 
“Naujienų” koncerte. ‘Labai su
sirūpinus “Birutė”,1 nes ’ nori 
visiems gražiai padainuoti. 21 
kovo tur savo vaidinima mies
te. 24 vasario Vilniaus • Vad. 
Komitetui pasižadėjo, o 14 va
sario koncertuoja Auditorium, 
metinėse sukaktuvėse. —P.

. Vaidins “Amžiaus 
Balsas”

Vaičkaus Dramos 
Teatras

ANTANAS VANAGAS
Mirė Vasario 9-tą dieną, 9:00 

valandą vakare, 1926 m., sulau
kęs 60 metų amžiaus; gimęs 
Kauno red., Šiaulių apskr., Ak
menės parap., Algonių kaimas, 
palikdamas dideliame nubudi
me 3 pusbrolius: Antaną Dar- 
gj, Antaną ir Juozapą Kuinius 
•ir gimines. Lietuvoj moterį Ju
lijoną, 5 dukteris ir vieną sūnų. 
Dabar randasi prirengtas j pa
skutinę kelionę, namuose 6101 
So. Green St. •.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Vasario 13 dieną, 9:00 vai. iš 
nartių į Our Lady of Solaco 
Bažnyčią (62nd ir So. Sanga- 
mon Sts.), kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 1 
Šv, Kazimiero kapines.

Visi A», A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame,

Pusbroliai ir Gimines
Laidotuve.se patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

DR. VA1TUSP, O. D. 
LIETUVI^ AKIU SPECIALISTĄ#

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Ncdčliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

, CHICAGO, ILK 
Valo, prosina vyrų ir moterų 
, drabužius.

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
s vai^im o t akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katardetą, ati
teko trumpregystę ir
Prirenka teisingai akinius. Vatuo
se atsitikimuose egzamine rimą da
romas su elektra, parodama ma
žiausias klaidas. Speciali ttyda at
kreipiama į mokyklos, valkus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
ki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Bonlevarri 7589

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėt;! ir didžiai ilgirti per 
jagarsčjusius artistus ir inuzi- 
los ekspertus. Vien tik su Kim
iai! grojikliu pianu galite gre
iti gaidas teisingai ir girdėti 

geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimu

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be t klouno. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
p Įeito m gąlima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

■*' I. J. ZOLP 
z . *

Graborius ir Pagrabų direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktj 

1616 W. 46th SU., Chicago

PIJANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. HalstcM St. 
-4177-83 Archer Avė.

♦

KUOMET KRUPAS
UŽEINA NAKTĮ

Ūmus parpimas gerklės jūsų 
kūdikio vidurnakty gali būt pirkias 
ženklas krupo. Jis ateina labai 
greitai ir veikia sparčiai — atidė
liojimas yra pavojingas. Viena ma
ža doza Dr. Drake Glesco prašali
na krupą į 15 minučių -r- be vė
mimo. Bekomenduojamus daktarų 
ir aptickorių; 50c. butelis — ver
tas $50 2 vai. ryto.

Draugams ir 
Pažįstamiems

Aš lankiau visus perstaty-; R 
mus p. Vaičkaus, pradedant 
nuo “Pakrikėliai” ir nė vieno!

11 i neapleidau nepamatęs, išskri-j 
Halsted j rjan^ tuos, kurie buvo stato- 

ve^smų 1 mi antru kartu, Ir nė vienas
Balsas . la man neatrodė taip prastas, 

drama buvo vaidinta pirmiau kaip šįs< pa8kutinis> kuris buvo' 

kad jų dar sykį pakartojama.' vakanh vas< 7 d. 
Vertėtų, 4rad kiekvienas jų Į 
pamatytų. —y.

TeatrasVaičkaus Dramos 
ateinantį sekmadienį 
Ilouse teatre (800 So. 
St.) vaidins gražių 4 
llrama “Amžiaus

ALEKSANDRA 
KAVALIAUSKAS

Šiuomi pranešu, kad permainiau 
gyvenimo vietą. Nauja vieta 

3454 So. Halsted St.
Te!. Boulevard 8674 

£hicago, III.
Juozas L. Grušas

Ith St. Kaip matoma, tai nepriklau- 
Gircro somybės šventė bus toki, ko

kios gal nėra buvę Tzown pf 
Lake paskutiniu laiku. Todėl 
kiekvienas lietuvis yra kvie
čiamas Užgavėnių vakare, va
sario 16 dieną, traukti tiesiai į 
Krenčiaus svetainę ir paminėti 
tą didžių šventę smagiai ir 
linksmai. Rengkimės visi prie 
Lietuvos gimimo šventės — 
“birthday.” —.Tas.

bendro- 
susirin-

turi 160 šėrininkų ir 
parduota (vienas štr-

stovi ant įvirtų pa-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

ir Ji visiems labai patiko, taip jati0§įas praeitų septintadienio 
", “Tvanas” jau 

tiek nuobodus ir be jokio gy
vumo, kad net nekurie žmonės 
nebeišlekę kantrybės praliejo 
eiti namo dar neužsibaigus vai
dinimui. Niekurie aktoriai at
liko savo roles labai gerai kaip

Cicero rengiasi į 
savo vakarą

Chicagiečiai rengiasi į savus 
vakarus, bet ir Cicero rengiasi1 K. širvinskaš (širyis), panelė 
prie savo didelio vakaro, kuris Tendžiulytė ir Šaukimas. Kitų 
bus ateinantį sekmadienį, vas.1 gi nebuvo galima nė kalbų su- 
14 d., Liet. Liuosybės svetai- prasti, kalbėjo 
nėję. Rengia jį vietinė SLA.
194 kuopa. Visi ciceriečiai tik ras.
ir kalba apie tų vakarų Vieni ; vo lošiamas* “Amžiaus Balsas”, 
jį giria, kiti peikia, bet gud- tai suflioriaus kalba daugiau 
resnieji, neklausydami nė vie- girdėjosi, negu niekurių akto- 
nų, nė kitų, sako: nueisime ir rbų; šį kartų gi lošiant “Tvaną” 
pamatysime, tai ir patys žino- suflioriaus nesigirdėjo. Silfbo
sime. Tai geriausia nueiti rįaus gi klausytis yra labai ne- 
ir pačiam įsitikrinti, o ne kitų smagu.

sau po nose.
Bet vienas dalykas buvo ge-

Aš atsimenu, kuomet bu-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 49 metų amžiaus. Mi
rė Ketverge, Vasario 11, 1926, 
3 vai. po pietų. Paeina iš Lie
tuvos Kauno vedybos, Telšių ap
skričio, Janapolės parapijos, 
Pažunsugalo kaimo; pragyveno 
Amerikoj 14 metų.

Paliko nubudime gimines ir 
draugus; kūnas randasi pašar
votas, 710 W. 14th PI. pas Vla
dislovą Banikaitj. Bus palaido
tas Subatoj, Vasario 13, 10 vai. 
ryto, į Tautiškas kapines. Gi
mines, drąugus ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė
se.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Rudžius. Tel. Canal 6174

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

Atidarė ofisą kartu su 

Dr. B. Yuškevičius, 
D. C. D. O.

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

1407 Milwaukee Avė.
2 ąugštis 

Priėmimo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 12. 

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

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

CAvvslOfcOMG? -TV\\%

ONE!
SACKOPHCMe.

DR. B. M.-ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi 1

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti- tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo. tūk
stančius, kurie'turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek 
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
geibos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susippžinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augŠtas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Garsiiikitės Naujienose

Laidotuve.se


>

NAUJIENOS, Chicago, III. i Penktadienis, Vas. 12, 192G

Atsiimkit laiškus iš Pašto PRANEŠIMA!
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kįi klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame Sąraše pa
žymėta. laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

502 
508

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 11 d. 
vasario | vai. po piet Lithuanian 
Auditorium svet, 3131 So. Ilalsted 
St. Chicago, III. KVicčiiune draugus 
kimskaitlingiausiai atsilankyti .

— Krank Bacevičius, pirm.

PrnkalboR su paveiknlaia bus ne- 
dėlioj, vasario 14 d., 8 vai. 
816 \V. 31st Bus lietuviški ir 
liškl kalbėtojai. Kviečia visus 
lankyti.—J. Valiulis.

vak. 
ang- 
atsi-

.9

560
562
56 I

581
596
597 
002 
iillS
609
613 
6|8 
619

630

DM

Adolpas \Vaitkus 
Bedau kis Antenos 
Bučkis Justin

Kasnouskienei Onai 
Kriksounas .1 
Kusas Jonas 
Lauvinaitis K.

Potamsis Krank 
Sauciunas Juozapas 
Sautkus Z
Stašaitis Stanislovas
Svobuniene Ona 
Tauienis Dominikas 
Tranauskiene Mary 
Valantinas Barbora

Zablockiu SI.
Žibutis 1).

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir

Ar nori būti nariu Chic»g«.‘ 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija -avi- 
tarpinfs Pašelpos yra viena ii di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. I šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11.000* Draugijoje yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $0, 
$10, $16 savaitėj*^ Sergantiems na
riams pašeipa išmokama gyvenan
tiems bile įlalyje Suvienytų Valstijų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpimai. Drau
gystėms ir paŠelpiniams k’iubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuviu Draugijos—apie sųĘgas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius. 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prašimų prie bile 
vieno Draugijos nario arba de! pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Ilalsted St.,
, Urba
Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 

Street.

Bridgejorto Liet. PolitikoH ir Pa
šelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj vasario 14 d. 
Chiacgos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 1 v. po piet. ant pirmų 
lubų po kairei svet. Kurie išpildėt 
aplikacijas 24 d. sausio, meldžiame 
susirinkti laiku. —S. 1).

Draugystės Av. Alponso susirin
kimas įvyks nedėlioj, vasario-Feb. 
14 d., 1926, 1 valandų po pietų. Pa
rapijos (šv. Jurgio) svet. No. 1 ant ( 
32 PI. ir Auburn Avė. Susirinkimas 
laabi svarbus, nes paštininkas re
zignavo ir *j<» vieton turime išsi
rinkti kitų.—J. V. Dimša, pirm.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
nį, vasario 13 d., 8 vai. vakare. 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami draugai, malonėkite vi
si laiku pribūti, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Kazimeras J. Demereckis, rašt.

Dr-atė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys savo mėnesinį susirinki
mų sekmadienį, vasario 14 d., 1 
vai. »po piet l)awis Sųuare Park 
svet, prie J5 ir S. Paulina gat. Ma
lonėkite visi draugai ir draugės at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalu apsvarstyti.—F. Matuzas, r.

North Side.—Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlis” pamokos dainų lakias 
persimaino. Vietoje nedėldieniais, 
bus šeštadieniais. Pirmos vaikų pa
mokos prasidės šiame šeštadieny, 
vasario 13 d. 3 vai. po piety Liuo- 
sybės salėje, po vadovyste senojo 
mokytojo p. P. Sarpaliaus. Visi tė
vai atveskite vaikus, kurie geidžia
te juos lietuvystės sielą išauklėti.

—Komisija.

North Side.—AUT Sandara 23 kp. 
rengia balių su šokiais iki vėlumos 
šeštadieny, vasario 13 d. 7:00 vai. 
vakare Liuosybės salėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. visus kviečia rengimo 
Komisija.

..Paskaita.—Sekmadieny, vas. 14 d., 
lygiai 10.39 v. ryte, Liet. Auditori
joj, mažojoj svetainėj, bus Visuo
menės Darbo Sąjungos paskaita. 
Skaitys inž. K. Augustinavičius te
moj: “Kas tai yra evoliucija’’. Visi 
kviečiami atsilankyti.—Komisija.

Garfleld Park. L V. ir M. P. Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimų, 
neodėlioj, Feb. 14t 1926, John En- 
Sel’s svetainėj, 3/211 \V. Ilairison 

t. I vai. po piet.—Raštininkas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, vasario I I <1. Zvcnzrk 
Polek svet. 1315 N. Ashlimd Avė. 
2 v. po piet. Nariai susirinkite lai
ku.—X. AaiktiH.

Amerikos Lietuvių Tautinės San
dara 75 kuopa rengiu metinį links
ma šokį, šeštadienį, vasario 13 d. 
1926 m. Mildos svet. 3112 So. Ilals- 
ted 
vai. 
niai

SI. Chicago, III. Pradžia 6;30 
vak. Visus be skirtumo malo- 
kviečiamc atsilankyti Komitetas.

Maskaradinis balius Lietuvos duk
terų, Mildos svetainėj, 14 vasario. 
Pradžia 7 vai. vak. įžanga 50c. 
Praizų bus išdalint;) $100 grupoms 
ir pavieniams gražiau paslrėdžiė- 
siems. Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

Lietuvių Kriaučių skyriaus 269 
A. C. \V. of A. mėnesinis susirin
kimas įvyks pėtnyčioj. vasario 12. 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. 
Visi nariai būtinai turit dalyvauti, 
nes yra daug svarbaus.

A. M. Kadsel, rašt.

Joniškučių L. K. Kliubas rengia 
koncertą ir šokius sušelpimui mok
sleivio Felikso Misiaus. Visus pel
nas skiriamas jam, kaipo neturtin- 
gūrn moksleiviui, nes kliubiečiai 
nuo savęs prašome prisidėti kas at
jaučia moksleivio vargingų gyveni
mų. pareint jį. Vakaras atsibus va
sario 14 d., nedėlioj. Lietuvių Au
ditorium, ant pirmų lubų, mažojoj 
svetainėj. Pradžia 6 vai. vakare, 
įžanga ypatai 50c.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallaco ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatves yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas”, galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyvė
janti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis ' 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halated St. (Tel. 
Boulevard 9663).

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JEI kas žinote kur randasi 

l)r. John Jakubauskas, praneš
kite tuojau Arkin ir Herman, 
160 N. I-a Šalie St., C.bicago. 
Tel, Central 8875.

IEŠKAU Anna Biits arba Butavi- 
čiukės, Bainanauskivrfės. Pirmiau 
gyveno 558 \V. 18 St. Dabar girdė
jau kad gyvena apie 63 St. Mote
lis juodų plaukų, stambaus sudė
jimo, 
duosiu $5 d

pirmas praneš apie 
ovhnų.

Preilgauskas,

959 W. IK PI., Chicago, III.

jq,

IEŠKAU ponios Papievičienės, 
girdėjau, kad apsivedė su kitu vyru. 
Gyveno pirmiaus ant 18-tos gatvės.' 
Turiu svarbu reikalą, prašau jos 
pačios arba kas apie jų žino praneš
ti. Busiu dėkingas*

1739 So. Halsted St. > Box 668, 
Chicago, III.

JIESKO kambariu
IEŠKAU kambario Engehvood 

apielinkėj ir arti prie Eelevato- 
rio. Kas turite kambarį, malo
nėkit pranešti laišku:

MIKE BETEN
332 W. 58 St. Chicago, III.

■■! "■ "" 1 .. -

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GERMAN Police Dog, kalė, pra

puolė, vilko plauko; kas praneš 
kur yra duosiu geras dovanas. P. 
Brunza, 923 \V. 33 SI.

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 85%

Mes oarduodarne visiems olselio 
kainomis

Levintb&l PI limbinę Supply Con 
1637 West Dlrision SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BBOS.
MOVTNG, FAPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8406—Blvd. 7667 otfico

M

Tel. Lafayette 5153-6438

BUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

PRANEŠIMAS ' MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios skiautės <161 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 no pietų.

Frank Selemonavičįus 
504 VV. 33rd St. Prie Normai Ava

Tel. Yards 7282 .. ’~'
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moteries indų plovėjos 
4169 So. Ilalsted St.

Reikalinga moteris prie narni 
darbo; turi turėt inio 35 iki 42 
metų ir nebijot namus prižiūrėt. 
Maža šeimyną atsišaukit Suba 
toj po piet ir nedėlioj Visą dieną 
1723 N. iLincoln St. (pirmas I I.)

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI KUNIGAI
Paskutiniais laikais iš* daugelio 

lietuviu kolonijų žmonės prašo at
siųsti Jiems kunigu, gerą dievobai
mingų lietuvių, Lietuvių Tautos 
Kataliku Bažnyčios parapijoms 
tverti. Bet trūksta jų labai Liet. 
Taut. Kat. Bažnyčiai. Todėl yra pa
geidaujama, kad tinkami tam as
mens, kurie turi kunigui reikalingų 
piokslų arba kurie nori patapti ku- 

______________________ ___  nigais, atsišduktų žemiau paduotų 
n-Arzvi' j- • j v k ‘adresu. Darbas yra garbingas ir IEŠKAI apsivedimui drauges. llirva yl.„ pl„ti Aitlmesnieias in- 

Aš esu vaikinas 34 m. amžiaus, formacijoms kreipkitės šiuo adre-
• - .... I>. T>-.. ■ ITA-i M

Turiu turto užtektinai. Nerei
kės rūpintis, kad darbą turėti, 
užteks abiem. Gerai linksmai 
draugei geras gyvenimas. Nėra 
skirtumo: mergina ar našlė bile 
nori gražiai gyventi. Rašykit1 
laišką įdedamos paveikslą: Box 
669. 1739 S. Halsted, Chicago, 11. , oDIDELIS bargenas! Parduodi 

trobų ir darbų sykiu duosiu su 
kontraktu; darbas ant visados ar
ba skyrium: darbą ar trnką. Nu-

APSIVEDIMAI
su. Rt. Rev. J. Gritėnas, 1743 N. 
Sumner Avė., Scranton, Pa.

REIKIA pirmarankio bekerio 
North Roseland Bakery. 10502 So. 
Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
UŽ $125 nupirksite mano grojik- 

lį pianų su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
$10 kožnų mėnesį. John Dobos.

2332 W. Madison Street
j_________'1 fl._____________

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
to — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš es.i persenas, nebegaliu 
dirbti.

Phone Pui'man" 4228
TURIU parduoti tuojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianų už $150, yra 75 
rolelįai ir beneius, $50 cash ir po $11 
j mėnesį.

VIALA1T1S
6512 So. Halsted St. 

l-mos lubos

Už $350 nupirksi gerinusi groserĮ, 
geroj apielinkėj. Parsiduoda greitu 
laiku. 4554 So. Paulina Street.

PARSIDUODA bučernė Ir groser
nė. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5911 So. State St.

PAPSI DUODA Delicattesen krau
tuvė geroj virtoj: Daro gerų biznį. 
Parsiduoda de! ligos. 146 \V. 59. St.

PARDUOSIU arba MAINYSIU
Labili gerą ir pelningų biznį 16 

kambarių išforničmotų hotelj be na
mo. Parduosiu labai pigiai iš prie
žasties, kad vienas negaliu prižiūrėt. 
Mainyčiau ant likto, automohiliaus, 
mažo namo; atsišaukit tiiojiius.

206 E. 23 St.

BEVEIK Už DYKĄ!

Bučernė ir grosernė parsiduo
da labai pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Savininkas mai
nys ant namo arba loto.

C. P. SUROMSK1S & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

PAHSIDUODĄ bučernė. Gera kam
pinė vieta ant svarbiausios gatvės. 
Nauji fixturiai. Rendos $35,00, 4 
tų lysas. Važiuoju Europon. 

2601- St. Charles Rd.
Bolw(X)d, III. 

Tęl. Belsvood 3.480.

nio

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sečne pigiai. Nauji liktoriai. 
Nėra kitos bučernės per 4 
kus. Lysas 3 metams.

1141 W. »‘71 St.

bio-

PARDAVIMUI grosfirnė, bučernė, 
fu namu ar be namo. Gera kampi
nė vieta; parduosiu pigiai arba mai
nysiu į inužų namukų, 3559 South 
Union avė.

,l:r Z!
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PARSIDUODA krautuvė, cigarų, 
tabako, kendžių ir kitokių smulkię 
daiktų. Labai gera vieta uždirbti 
didelius pinigus į trumpų laikų. 
Turime du biznius ir vienų norime 
parduoti. ' Tel. 4/ullman 9028, 15;

PARSIDUODA duonkepykla. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus ir ei
na labai gerai. Parduoda iš prie
žasties' ligos. Bos 667, 1739 South 
ilalsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gvoser- 
Tė, geroj apielinkėj, geras biznis, 5 
kambariai, furna.su šildoma. Par
duosiu pigiai. Su namu ar be na
mo. nėra kredito. Priimsiu pirmus 
morgičius arba lotų. 5306 S. Union 
Avė. Tel. Yards 1321.

PARSIDUODA grosernė ir Lunch 
Ruimis. Biznis išdirbtas* Taipgi 
parduodu du improved lotus, pi
giai. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. 621 vy. 16 St.

PARDUOSIU grosernę. Sena, gera, 
išdirbta per ilgus metus biznis. Part
neriai nesusitaikom, parduosiu pigiai. 
4605 So. Paulina St.

RENDON krautuvė ir 4 kamba
riai viršuje, netoli 1724 W. 17 St. 
Renda pigi. Atsišaukite, 2145 S. 
Pnulina St.

PARSIDUODA grosernė ir deliJat- 
tensen krautuvė. , Geras pelningas 
biznis. Aplink nėra panašaus biznio. 
Pigi renda. 4539 Van Ruren St.

PARSIDUODA, grosernė ir ken- 
džių, turiu du bizniu, priverstas par
duoti trumpu laiku. 5702 So. Racine 
Avė. Tel. VVęntvvorth, 2176.

PARDAVIMUI pekarnė. Kepama 
visokios rūšies duona ir keksai. 
Kreipkitės į Naujienų skyrių, 3210 
So. Hąlsted St. 284 ‘

PARSIDUODA geras pelningas vi 
siems tinkamas biznis, ypač tokiems, 
kurie bijo (tankiai dirbti arba mai
nyčiau ant kito biznio. 5185 So. 
Halsted St.

NAMAI-2EME
BIZNIO LOTAS

NAMAI-2EME MAKAI-2EME
Prie 69-tos arti VVestern Avė. 

25x125, yra visi įrengimai ir ąp- 
mokėti, kaina, $1800, bus vėl*- 
tas daug daugiau pavastyą.

A. N. MASIULIS & CO. 
6641 Western Avė.

Republic 5550

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, I po 5 kambarius, aržuo'o Iri- 
mingai, v:skas palei naujos madns, 
randasi

6808 S. ARTESIAN AVĖ.
ANTRAS namas, 2 fialai po 4 

kambarius, randasi
6805 S. ROCKWELL ST.

Tie namai parsiduoda pigiai, nes 
aš puls esu kontraklorius ir kas 
nori namus stalyti malonėkit atsi
šaukti, o aš patarnausiu teisingai.

5805 S. Maplevvood Avė.
Tel. Republic 1151

NETIKftTAB BARGENAS
ANT 115 gatvės, netoli Michigan 

Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 augštų, mūri
nis, 2 fintai po 7 kambarius, yra 
štoras, karštu vandeniu šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų, 4 
flatai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 karo, lotai 210 pėdų ilgio, 
rendos neša į metus $4,8uO; geriau
sias pirkimas šioj vietoj, nuosavy
bė kyla kas dieną. Kaina $35,000, 
cash $10,000. Likusius ant lengvų 
išmokėjimų.

Joseph Zilievvicz 
11956 S. Ilalsted 'st. ’ i

ParsiduodaEXTRA BARGENAS.
kampinis lotas, 48yl25 pėdų, su 2 
karų garažiu. Rrtndaai jiric 124 ir 
Halsted St. Calumet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žemė nepri
klauso prie Chicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit tos pro
gos. "Kaina tik $3,000. Joseph Zlle- 
wicz, 11956 So. Halsted St.

NAUJAS muro bungalovv. Labai 
gera vieta prie vienuolyno. Mainy
siu ant 2 pagyvenimų namo arba 
štoro. Noriu eiti į iųičernę. Atsi
šaukit pas Geo>. \Vaslovas, 1600 S. 
Francisco Avė, 2 lubos.

2 FLATŲ mūrinis namas 5 ir 6 
kambarių. Garu šildomas, įrengimai 
moderniški. Parduodu pigiai.

Apartmentinis buildingas 10 flatų 
naujas namas. Mainysiu arba cash. 
Abu namai Marouette Manor.

J. JAKAVVICH 
3036 W. 62nd St.

PARSIDUODA 2 namai su bu- 
černe; vienas medinis, kitas mūri
nis, arba mainysiu ant gyvenimo 
namo. 'Turi būt į trumpų laikų iš
mainytas, nepaisant apielinkės. ą 

1125 W. 31 SI.
Tel. Yards 0506.

MAINYSIU savo 2 flatų mūrinį 
namų, yra elektra ir moderniškas 
phunbingus, augštos klesos apielin
kėj, netoli parko ir bučernės, gro
sernė ir .saldainių krautuvės, 2031 
\V. 35 St. Tel. Lafayette 0909-0109.

PARDAVIMUI 40 akrų vaisių ir 
gyvulių fauna. Yra 4 akrai vyn
uogių, obuolių, grašių ir aviečių, 
naujas namas 6 kambarių, b'arnė ir 
kiti budinkai, 2 arkliai 2 karvės, 
25 vištos ir geri įrankiai. Kaina pi
gi, išmokėjimais.

LOU1S S. SCHULZ 
St. Joseph, Mich’.

5 kambarių stucco bungalovv, 50 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo 
karų linijos, netoli publiškos ir pa
rapijinės mokyklos, aržuolo trimin- 
gai, f urnas .šildomas, $6500, įmo
kėti $1500. Rašykit dėl smulkmenų. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
673.

KEPYKLA yra labai reikalinga 
musų apielinkėj, ge«$ proga uždir
bimui pinigų. Parduosiu lotų arba 
du prie Ashland Avė., arba pasta
biu kepyklų dėl atsakančio duon
kepio, labai geromis sąlygomis. Pa- 
simatvkit su savininku:

MARYON AST.’
4618 S. Ashland Avė. / 

CHICAGO

PARDAVIMUI arba' mainymui 
naujas muro namas, garu šildomas, 
štoras, 4 ruimai ant 2 lubų 6 rui
mai, 2 karų garadžius. Namas visai 
naujas. Randasi ant Brighton Pąrk. 
Kaina $15,500. Cash $4000. Atsišau
kit pas Geo. Waslovas, 4600 So. 
Francisco Avė, 2 lubos.

PARDAVIMUI 2jų pagyvenimų 
mūrinis naujas namas po 5—5 kamb. 
karštu, vandeniu šildomas 2 karam 
garadžius. Marųuette Purk apylinkė. 
Parduosiu arbai mainysiu į mažes
nį namų. Atsišaukit:

/ 7040 S. Rockwell St.

PARSIDUODA arba išsimaino ga
radžius, 30 karų didumo ir auza 
sykiu su garadžium, aš priimsiu 
mainais, tuščių žemę, lotus farmą, 
arba auzų ar kitokį bildingų už 
cash ant pirmo jinokėjinio.
3943 S. Francisco Avė, Chicago/ III.

Pavasariniai Bargenai
Pardavimui mūrinis namas 6 

ir 6 kambarius. Aržuolo Iri
mas, karštu vandeniu apšildo
mas; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplewood 
Avė.

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
kambarius. Aržuolo trimas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
maudynės ir visi parankumai. 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren
dą.

_ I
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Naujas kampinig, 4 pagyveni
mų muro namas, visi po 5 kam
barius ruimai, extra dideli, in- 
taisymai pagal vėliausios ma
dos. 4 karų garadžius. Namas 
randasi netoli nuo Marųuette 
Park, 6554-56 So. VVhipple St. 
Cash $16.000.00, kitus kaip ren
dą.

Naujas 4 pagyvenimų mūri
nis namas, visi po 5 kambarius, 
įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir 4 karų garadžius. Namas ran
dasi netoli nuo Marųuette Park, 
6616-18 So. VVhipple St. Cash 
$8,000.00, kitus kaip rendą.

2 flatų mūrinis namas 7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, maudynės ir visi pa- 
rankumai. Cash tik $2,500.00, 
kitus kaip ren^lą. Namas ran
dasi 5422 So. Carpenter St.

....... — i
2 Mediniai namai muro pa- 

damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por- 
čiai, maudynės, elektra, 2 karų 
garadžiai. Lotai 37x125, graži 
vieta, tik pusė bloko nuo Mc- 
Kinley t Parko ir tik pusė bloko 
nuo didelių kanų linijos. Namai 
randasi 2441-43 W. Pershing 
Road. Cash tik po $.1800.00.

Medinis namas 5 kambarių.
Graži vieta, cash tik $1500.00.

Gražus mūrinis bungalovv, 
elektra, maudynė, visi para’nku- 
mai, garadžius 1 karui. Lotas 
.^7x125 ft. Labai graži, vieta 
tik pusė bloko nuo karų linijos. 
Namas randasi 56Q7 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00. .

Medinis couage b Kambarių, 
augštas beismentas, didelė bar- 
nė. 2 po 30 pėdų lotai, graži 
vieta, namas randasi 5538 So 
Kostner Avė. Cash $1,500.00.

Naujas 7 kambarių, bui^alovv, 
karštu vandeniu pašildomas, ar
žuolo trimas. Namas randasi 
2441 W. 43rd St.

BIZNIO NAMAI

Naujas namas, štoras, 4 kam
bariai, užpakalio štoro 6 kam
barių flatas. Augštas beismen- 
tas, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Namas ran
dasi 4324 So. California Avė*

Naujas kampinis biznio na
mas, gražus štoras ir fletas, prie 
štoro didelis flatas, 3 karų ga- 
radžius. Randasi Brighton Prak.

W. 69 
su skle- 
pagyve-

BARGENAS
Randasi 1035—1045 

St. Kampinis, mūrinis 
pu namas, 6 storai, 3
nimai, 10 karų garažas, 5 lotai 
125X100 pėdų, rendos neša 
$5,600, išlaidų yra mažiau ne
gu $500 į metus, nes nereikia 
duoti šilumos, nei janitoriaus. 
Pirmo morgičio yra $25,000 
ant 5 metų su v nuošimčiu. 
Bus priimta į mainus mažesnė 
prapertė ir dalis pinigais, šitas 
pasiūlymas bus geras tiktai ant 
5 dienų.

J. SINKUS & CO.
‘ 809 W. 69 St.

Tel. Normai 4409

Aš noriu mainyti savo 40 ak
rų farmą, pačiame viduryje cit
rinų augančioj sekcijoj nuo 
Southvvesl Floridoj, prie pat 
didelio išsivystymo. Netoli smar
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. Mainysiu i 
apartmentinj Stanių, gerą iolą 
arba vaisingą farmą. Naujie
nos, 1739 So. HaLsted St. Box 
671.

PARSIDUODA pigiai 2 fla
tų mūrinis namas. Naujos ma
dos įtaisymai. Savininkas gali
ma matyti vakarais nuo 7 iki’9 
Mrs. M. Burokienė, 5152 So. 
Halsted St. Tel. Yards 3135.

PARDAVIMUI pigiai dėl mirties, 
saliunas ir namas, su geromis 
įplaukomis. Kiob, 1726 So. Loomis 
St.

NAU.IAS, 5—5 kambariu, 2 fin
tu mūrinis namas, aržuolo triinin- 
gai. {mūryta vana, lietaus lašų va
nos. Skyrium garu šildomi pečiai, 
2 karų mūrinis garažas, netoli 63 
St. Yra visi įrengimai ir apmokėti, kaina $14,500, cash $4500. Naujie
nos, 1739 So. Ilalsted St. Box 670.

PARSIDUODA niuro namas ant 2 
lotų 5 ir 6 kambariu. Fornic šil
domas ir 2 karų garadžius. Namas 
randasi 5831 S. Sangamon St. Sa
vininkas gyvena 5548 So. S-ayre Av. 
Tel. Pi’ospect 5736. Galiu parduot ir 
tų namų kur gyventu.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
naujas muro namas ant 2 lubų, 
štoras ir 6 kambarių fialas. Namas 
randasi ant Brighton Park. Labai 
gera vieta ant Archer Avė. Mainy
siu anl namo, grosernės, bučernės 
arba kitokio biznio. Kaina $16,000. 
Atsišaukit pas G. VVaslovas 4600 S. 
Francisco Avė, 2 lubos.

LIETUVIAI nepraleiskit progos, 
geras pirkimas nuo savininko, 4 
pagyvenimu mūrinis namas, sun 
parlors, užpakaliniai porčiai už
dengti. 2 karam mūrinis garažas, 
ant 60 pėžu žemės, kam reikalin
gas, kreipkitės , nrie savininko, 1 
lubos iš fronto. 5936 S. Tahnan Avė.

savininko, 1

2 krautuvės ir 6 flatai
63 St. netoli St. Louis Avė., 

kaina ( $26,000. Galima pradėti 
veikti su .$6000 arba $7000 
cash. Rendų j mėnesį $250. Me
dinis namas, peėiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų dėl šio gero investemento 
atsišaukite:

SHIVELY £ WHITE
3(\14 W. 63rd Street

MORTGECIAI-PASICOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiue 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

JIESKO PARTNERIU
IEŠKAU patyrusios geros sąži

ningos moteries, kuri norėtu eiti su 
manim į partnerius restauracijos 
biznyje, arba visai nupirktų. Biz
nis eina gerai. Man sunku vienai 
apsidirbti.

1818 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 2/29

pirksit pigiai. Bridgeport Motor 
' Service, 817 W. 34 St. Tel, Boule

vard 9336.

PARDAVIMUI bekarnė su namu 
Viena geriausių retail vieta Wes 
Sidėje. Savaitinių įplaukų, $800.

2234 W. 21 tS.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo du kampiniu totu Ciceroj Puiki vieta, viskas apmokėtą, strv- tai, jelos. Savininkas 1035 W. Giil- 
lerton Str. Vakarais 1( lubos, už
pakaly.

Mes tuos visus namus par
duosim pigiai ar mainysim an 
tamstų namų, lotų ar biznių.

Taipgi jeigu tamstos neišsi- 
rinktumėt iš musų namų, tai 
mes pabudavotume kokius, tik 
tamstos malonėsite. Kurie ma
note pirkti ar būdavot namus, 
atvažiuokit pas mus pasitart. O 
mes stengsimės tamstas užga
nėdinti.

2-ri M0RTGECIA1. Mes speciali- 
zuojamčs mortgečiose iki $|0,()0U, 
žema kaina. L. Blmnental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

RAKANDAI NAMAI-2EME

ISRENDAVOJIMUI
RENDON krautuvė ir 4 kamba

riai viršuje, užpakaly 1724 W. 47 
St, Renda pigi. Atsišaukite, 4315 S. 
Paulina St.

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

PARDAVIMUI farma 80 akrų, kai
na tik $4500. Yra 5 budinkai, upė 
bėga pro pat barnes, randasi daug 
žuvies ir vėžiu. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos. Atsišaukit 
pas sųvininkų', 2 lubos,

1417 S. 49 Avė., Cįcero, III.

PARDUOSIU savo lotų aut Sehu- 
bert St. netoli Cicero, arba savo 2 
flatų namų netoli tos pačios vietos. 
Pigiai ir lengvais 
Naujienos, 
Box 672.

išmokėjimais.
1739 So. Halsted St.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Ijafayette 7674

PARDAVIMUI farma 80 akrų, do
bilų ir bčlbiu auginimo ruože, Wis- 
consin valstijoj, aptvertai, didelis 
namas, malevotas ant cementinio 
pamato, didelė baimė, garadžius, 
visi budinkai malevoti ir nauji. Yra 
gasinis^ inžinas ir kiti visi padar- 

........................ge-

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressniaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingų pasiūlymų. Veik tuojaus pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressniaking
. College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

, PARSIDUODA namas su groser- 
nės ir bučernės bizniu. Geras biz-l 
nis, tarp lietuvių ir lenku. I

3801 W. 55 Str.’

PARDAVIMUI lotas prie south 
west kampo 23 St. ir Ropkveell.1 
YraAni^JtllsyJPai *ir al?n\?.^i’ k«k Bargenąs už $2500. Labai

I Adresuokite: 
A. MERTES,

j 1962 Morse Avė.
* Chicago, III.

na $2000, parduosiu už $850 cash.-roję lietuvių kolonijoje. Rašykit pas <<...•* •’ J
CONSUMERS FLOUR & CEREAL 

CO.
127 N. Dearborn Street.

MERGINOS1 IŠMOKITE 
TELEGRAFYSTES

Telegrafo operatorkos uždirba 
nuo $150 iki $250 j mėnesį. Mes 
nagelbėsimo surasti darbų kol mo- 
kinsitės. Miss Stevenson, 82 W. 
Washington, Room 626. C. J. Jea- 
ger, 1553 VV. Madison, Room 705,

-

furna.su

