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Francija nor jungtis
su Rusija

Rytoj Brocktone prasidės 
Bimbos byla

Vokiečiai protestuoja prieš 
Italijos žygius pietų Tiroliuj

Francija daranti sąmok 
sius su Rusija

Antano Bimbos byla daro 
si triukšminga

Abidvi norinčios suardyt pro
jektuojamą valstybių nusi
ginklavimo konferencijų

Ryšy su ta byla Massachusetts 
valstijoj policija neleidžia nė 
mitingų laikyti

[Pacific and Atlantic Photo]
Baisios nelaimėti vaizdas. — Paveikslėly parodyta Sap Gulch, netoli Binghamo, l’tah valsti
joj, kur praeitą trečiadienį nuslinkęs nuo kalno sniegynas ir uolos užbėrė nedidelį Highland 
Boy kasyklų miestelį ir kur kelios dešimtys žmonių žuvo.

Septyni žmonės žuvo 
viešbučio gaisre

Angliakasiai atsisakė tai 
kytis su samdytojais

Daugiau kaip trisdešimt kitų 
viešbučio įnamių sužeista, ke
letas mirtinai šeštasis 

balsavi-
MIDDLETOU’N, N. Y., vas. 

22. — Hurleyville, apie dvide
šimt mylių nuo Middletowno, 
praeitą naktį gaisras sunaikino 
Shindlers Prairie viešbutį, kur 
septyni asmens žuvo ugny, o 
daugiau kaip trisdešimt kitų 
viešbučio svečių buvo sužeisti, 
keletas jų mirtinai.

Gaisras kilo kai visi viešbu
čio įnamiai miegojo, ir ugnis 
išsiplėtė tokiu greitumu, kad 
daugelis pažadintų 
jau nebegalėjo 
iš ugnies, kaip 
bangus, kad ir 
trečio aukšto.

SYDNEY, Nova Scotia, vas. 
22. — United Mine VVorkers of 
America Dvidešimt 
Distriktas visuotinu
mu atmetė' pasiūlytas taiky
mus su British Empire Steel 
korporacija sąlygas. Visuose 
penkiuose subdistriktuose tai
kymus su samdytojais sąlygos 
buvo milžiniška balsų dauguma 
atmestos.

iš rrtiego 
kitaip gelbėtis 
tik šokant pro 
nuo antro ir

Nauji Lietuvai paskolos 
pasiūlymai

IX)NIX)NAS, vas. 22. - Lon- 
doniškis Sunday Ex press skel
bia, kad Francija daranti są
mokslų su sovietų Rusija, idant 
suardžius Tautų Sąjungos pro
jektuojamą nusiginklavimo 
konferenciją, o visą kaltę dėl 
to suvertus Anglijai ir Jungti
nėms Valstijoms.

Laikraštis sako, kad Franci- 
jos premjeras Briand tik de to 
taip labai trokštąs, kad sovietų 
Rusija dayvautų konferencijoj, 
kadangi jis tikisi, jog boševi- 
kams reikalaujant, idant tiek 
Didžioji Britanija tiek Jungti-1 
nės Valstijos sumažintų savo1 
karų laivynus iki tos lygios, 
kaip kad Vokietijos laivynas, 
konferencija turėsianti suirti. 
Konferencijos suardymas tai, 
pasak Expresso, busiąs Franci- 
jos atsakymas kitoms valsty- 
liėms į jų reikalavimą, kad 
Francija sumažintų savo armi
ją ir išsižadėtų kariavimo jūrė
se submarinų pagalba.

Express sako, kad Francija 
dabar daranti naują antantą 
su Rusija prieš Didžiąją Brita
niją, Vokietiją ir Jungtines 
Valstijas, kadangi pastarosios 
trys valstybės esą laikomos 
kaipo Rusijos priešai, tuo tarpu 
kai Francija vis bijosi Vokieti
jos ir kas kartas vis labiau tol- 
sta nuo Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų delei savo karo skolų 
mokėjimo.

1ND1ANAPOLIS, Ind., vas. 
22. — Apsisaugoti nuo plėšikų 
puolimo, Indianapolio bankai ir 
trusto kompanijos nutarė nebe
laikyti savo įstaigų atdarų šeš
tadienių vakarais, kaip iki šiol 
kad buvo daroma.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

BROCKTON, MASS., vas. 22. 
— Besiartinanti lietuvių komu
nisto Antano Bimbos byla dėl 
“piktžodžiavimo prieš Dievą” 
pagimdė nepaprasto bruzdlji- 
mo ne tik čin» Brocktone, bet 
ir visoj beveik Alassachusetts 
valstijoj.

Bimbos byla, kur jis bus tei
siamas einant senovės Massa- 
cnusetts valstijos įstatymu, iš
leistu dar prieš tris šimtus me
tų, bus .tardoma trečiadienį, 
vasario 24 dieną.

Ryšy sii ta byla, Bimbos pri
tarėjai ir remiančios jį organi
zacijos šia n ir ten ruošė masi
nius mitingus, tečiaus beveik 
visur susitiko su trukdymais: 
tai nebuvo gatimp gauti salės, 
tai policija neleido susirinki
mų laikyti. Taip antai Inter
national Labor Defense lygos 
skyrius \\ orcestcry planavo ten 
suruošti milingą, bet negauta 
salės.

Bostone vakar Paine Memo 
rial Hali salėj turėjo kalbėti 
žinomas rašytojas ir buvęs 
Pennsylvanijos universiteto 
profesorius Scott Nearin#. Ka
žin kas pranešė miesto vyriau
sybei, kad Nearing kalbėsiąs 
apie Bimbos bylą, ir mitingas 
laikyti salėj buvo uždraustas. 
Nearing betgi gavo policijos 
leidimą kalbėti lauke ties Paine 
Memorial Hali, kur buvo jau 
susirinkus minia žmonių. Lai
ke kalbos jis buvo policininkų 
areštuotas, bet parodžius jiems 
policijos viršininko duotą leidi
mą, buvo tuojau paleistas ir 
ramiai galėjo baigti kalbą. 
Nearing dėl Bimbos bylos nie
ko neprisiminė, jis aiškino tik 
reikalą, kad Jungtinės Valsti
jos pripažintų sovietų Rusiją.

Bostono miesto mayoras Ni- 
chols, kurs šiuo tarpu linksmi
nasi New Yorke, telefonu pa
gyrė Bostono policiją, kad ji 
neleido laikyti mitingų, kurių 
tikslas esąs “musų įstaigas 
griauti.”

Rytoj vakare Brocktone 
Bimbos draugai ruošia du m i- ■ 
tingu, vieną Labor Lyceum sa
lėj, antrą Lietuvių Svetainėje. 
Mitinguose kalbėsiąs žinomas 
New Yorko advokatas Dudley 
Field Malone, vienas advokatų, 
gynusių Daytone, Tenn., moky
toją Scopesą garsioj byloj dėl 
evoliucijos mokslo dėstymo mo
kyklose.

Smerkia Italu šeimininka
vimo Firoliuje

Didelės vokiečių organizacijų 
protesto demonstiacijoti 
Miunchene ir Frankfurte

KĖBLINAS, vas. 22. Pa
minėti sukaktuves Tiroliaus pa
trioto ir sukilėlių vado Andreas 
llofero, kurs buvo franruzų nu
žudytas 1810 metais, o kartu ir 
protestuoti prieš Italijos dikta
toriaus Mussolinio vykdomas 
represijas pietų Tiroliuje, va
kar Miunchene ir Frankfurte 
įvyko didelės vokiečių demon
stracijos, kuriose dalyvavo Au
strijos ir Vokietijos organizaci
jos. Kalbėtojai smerkė Musso
linio žygius kaipo naują pavo
jų Europos taikai.

Del tų demonstracijų Bėdi
no politiniai rateliai stipriai su
sirūpinę, bijodami, kad Mussoli- 
ni nepasinaudotų jomis kaipo 
pretekstu savo naujoms ata
koms prieš Vokietiją.

Belgija tariasi pripažint 
sovietų Rusija

BRIUSELIS, Belgija, vas. 22.
Belgijos valdžia svarsto so

vietų Rusijos pripažinimo klau
simą. Karalius Albertas 
tuo dalyku konferenciją 
sienių reikalų ministeriu 
dervelde.

turėjo
su už-

Van-

Degtinės butlegeriavi- 
mas nesąs nusikal

timas
Wash., vas. 22SEATTLE

Roy Olmsted, buvęs polici
jos leitenantas, pasmerktas

Lenkai saviškiais koloni 
zuos Vilniaus kraštą

--------=----------------------------------- 2--------- —
Kiny generolas Vu Peifu Norvegijos sutartis su Ru

sija patvirtinta

Išdalina 9,000 ha žemės iš Len
kijos atgabenamiems nauja
kuriams

KAUNAS, 2^ I. [Elta]. — 
Lietuvos vyriausybė yra gavusi 
keletą naujų rimtų paskolos pa
siūlymų. Vyriausybė nusista
čiusi paskolą imti tiktai gry
nais pinigais ir visais atžvil
giais patogiomis sąlygomis. Ti
kimasi, kad ligi paskutinės Sei
mo sesijos pradžios paskola jau 
bus užtikrinta ir Seime apie ją 
bus galima kalbėti, kaipo apie 
realų faktą.

esąs nužudytos
Pekino valdžios priešas buvęs 

užmuštas per savo draugo 
šermenis Hankove

PEKINAS, Kinai, vas. 22.
Kinų laikraščiai šiandie paskel
bė pranešimą iš kuominčunų

das, maršalas Vu Peifu, tapęs 
Hankove nužudytas. Jis buvęs 
užmuštas laike prieš kelias 
dienas mirusio llupeh guberna
toriaus, generolo Hsiao Jaona- 
no, šermenų.

Maršalas Vu Peifu vedė ag
resingą kovą\ prieš Pekino val
džią remiančią kuominčunų ar
ba nacionalę liaudies armiją.

Kantono ir Whamptio uostai 
uždaryti

HONKONGAS, Kinai,
22. — Kantono muitinės
saro įsakymu uostai Kantone 
ir Whampoa tapo vakar užda
ryti. Šiandie nė vienas laivas 
iš čia nebeišplaukč į Kantoną.

vas.
komi-

Siūlo atmesti Belgijos ka 
ro skolas užsieniui

BRIUSELIS, Belgija, vas. 22. 
Senatorius Charles Maguette 
šiandie pasiūlė parlamentui su
manymą nepripažinti • Belgijos 
skolų užsieniams, užtrauktų 
prieš karo paliaubas, o užtrauk
tas po karo paliaubų skolas mo
kėti tik iš tų pajam# kurių 
Belgija gauną reparacijomis iš 
Vokietijos, einant Da\veso pla
nu.

Rusų agentai gauna diplomati
nių teisių Norvegijoj, 
norvegai Rusijoj — ne

OSLO, Norvegija, vas. 22. — 
Stortingas (parlamentas) pa
tvirtino Norvegijos padarytą 
su sovietų Kusi j a prekybos su
tartį.

Taja sutartim sovietų Rusi
jos legacija Osloj įgyja ekstra- 
teritorialybės teisę, o taipjau 
jai leista įsteigti visuose Nor
vegijos uostuose rusų prekybi
nes atstovybes su diplor. < i 
neliečiamybe.

Tuo tarpu Norvegija pana
šių diplomatinių teisių Rusijoj 
negauna. Be legacijos Mask
voj, Norvegijai leista savo kon- 

turėti tik 
uostuose,

' autorines atstovybes 
keturiuose Rusijos 
bet be diplomatinių

Sutartis padaryta 
metams.

VILNIES, vas. 2. [Elta], 
1927 metais Vilniaus krašte 
numatyta išparceliuoti 9,000 ‘ 
ha žemės, iš jų 4500 ha Brės- 

bet. jaujos, .
Vilniaus
Dysnos, 
Vileikos

Jaunavedžius rado nu- 
troškusius gražu

NEW YORKAS, vas. 22. — 
;Kai vakar, ant rytojaus po ves- 

7 tuvių, draugai atvyko atlankyti 
1 ' jaunavedžių, Pablo Rodreguezo, 
7, 25 metų,»ir jo nuotakos Nada- 

| vedos, 23 metų, rado abudu 
-juos lovoj negyvus, nutrošku- 
įsius gazu. Manoma, kad prieš 

~ . .... j - . einatft gulti, jie netyčiomis at-
SusivaidlJO dcl mcrgl- Sugo vamzdžio vagelL ar prisi- 
nos; vienas nušautai • rinkęs kambary gazas juos am- 

/---------- ~ žinai užmigdė.

Ašmenos, Švenčionių 
i apskrityse ir 4500

Molodečno, Pastavų 
apskrityse.

ha
ir

PEOR1A, III., vas. 22. Pur
ple Grove viename kabarete 
vakar tarp vyrų kilo vaidų dėl 
vienos merginos, ir vienas sve-j 
čių, Wm. Burke, 27 metų, buvoj 
nušautas. Policija 
trisdešimt įtaiiamų 
bet kas nušovė Burke, 
dar nėra žinoma.

įstatymo sumanymas 
prieš linčiavimus

trejiems

Bulgarijoj susekę naują 
komunistu sąmokslą

ATĖNAI, Graikija, vas. 22. 
— Iš Sofijos praneša, kad Bul
garijoj tapęs susektas naujas 
komunistų sąmokslas. Sofijoj 
daug asmenų esą areštuota.

Vienuolės, per 40 mėty 
nernačiusios pasaulio

areštavo1 
asmenų, I 

tikrai <

, pas. 22. 
komisijos 

priėmė se-
111.) 

sumanymą 
tasai

Butlegeriy areštai

WASHINGTONAS,
Senato teismų 

subkomisija šiandie ; 
Įnatonaus McKinley (rep 
pateiktą įstatymo 
prįpš linčiavimus. Vėliau 
bilius bus svarstomas visos ko
misijos posėdy.

clevei.ani), Orio, vas. 22. Sovietu auksas per Lie-
Ferleralei grand jury ve-! įuvą j užsjenį 

dant tardymus ryšy su milžini-1 
šku svaiginamųjų gėrimų šmu-t 
geliu, iki šiol 
keturiasdešimt
Tarp areštuotųjų yra ir
Athol, žinomas Duhithe ii Su-
periore, Wis.> kaipo “butlege- krovinį Lietuvos teritorijoje ly- 
rių karalius.” dėjo Lietuvos srtrgyba.

areštuota jau
du asmens.

Miko

KAUNAS, vas. 6. - šiomis 
dienomis rusų valdžia pervežė 
per Lietuvą 660 pūdų aukso, 
kuris skiriamas įvairiems mo
kėjimams užsieniuose. Brangų

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Albanijos diktatorius 
norįs pasiskelbti 

karalium
TIRANA, Albanija, vas. 22. 

-- Tiranoj ir visoj Albanijoj

T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų j 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus, ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
4 . kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir

iš tolimesnių miestų.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
22. — Vyriausybei pradėjus už
darinėti vienuolynus, Meksikos 
Miesto gatvėse 1 pasirodė vie
nuolių, kurios per keturiasde
šimt metų nebuvo mačiusios 
pasaulio, nes nė kartą nebuvo 
apleidžiusios savo vienuolynų 
sienų. Tos vienuoles tiesiai 
jaučiasi kaip visai naujame 
pasauly ir baisiai nustebusios 
visu tuo, ką aplinkui mato. Jos 
niekados dar nebuvo mačiusios 
automobilio, nė 
još nustebusios 
joms judėjimu
mieste, ir tuo, kaip dabar žmo
nės, ypač moterys, dėvi.

TOKIO, JaJsou.ja, vas. 22. •— 
> atstovų 

butas šiandie priėmė mokesnių 
reformos įstatymo sumanymą.

JUn 1v71 VV liet II tilo, jJclollltzl .

$500,0(10 degtinės šmugelninkų faPol>lJO» parlamento
ratelio vadas, pareiškė, kad 
pirkti ir pardavinėti svaigina
muosius gėrimus jis nelaikąs 
jok'iu nusikaltimu. Nor$ teis
mas pripažinęs jį kaltą ir pa
smerkęs, jis betgi nesijaučiąs, 
kad butlegeriaudamas • papildęs 
nusikalstomą darbą, ir todėl 
apeliuosiąs į aukštesnį teismą. 
Butlegeriavimas esąs ne nusi
kaltimas, o tik azartas.

RADO PLATINOS KASYKLAS

EDMONTON, Alberta, vas. 
patylomis kalbama, kad jaunas (22. • Ties Athabasca ežeru,
Albanijos diktatorius, Ahjned. netoli Fort Chipewyan, buvęs 
Zogu, ruošiąsis pasiskelbti Al-'Kanados dominijos matūjįnkas 
banijos karaliumi. Dūrine rado platinos kasyklas.

Chicagai ir apielinkėi oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 29* F.

Šiandie saulė teka 
džiasi ,5:31 valandą.

6:36, lei

tramvajaus;
nepaprastu 

ir triukšmu

22.
ži-

WASHINGTONAŠ, vas. 
—- Prekybos departamento 
niomis pasauly yra iš viso 803 
radio siunčiamosios stotys, ku
inų beveik du trečdaliai, nes 
533, yra Jungtinėse Valstijose.

= NAUJIENOS
). Halsted St.. Chicago, III.
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KONCERTAS
Sekmadieny, Kovo 7, 1926

Ashland Boulevard Auditorium
uren

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Karaliene Žymiausių Cigaretę

KUPONAS
1926

naujienos
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

Kas yra mokslas ir 
mokslo klasifikacija

kele 
dau 
aun 
opc 
trr

SLOGOS! PRAŠALINKIT 
JAS GREITAI

SU TERPENTINU

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIllIlIlIH

Ątėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Sausio
GERBIAMIEJI: -

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

. taipgi 
prfeiastj 

spaudimo apa- 
Muaų kai-

JEI tik sykį Helmarai dasilytčjo jūsų lupų, 
jus laimėjote! Juo ilgiau juos vartosite, 

tuo labiau juos pamėgsite. 2-ras auirit*a
Triangle Kentauranto

Ar Jus žinote, kad —
Lietuvoje, Sudupių kaime Bal- 

trukonis įsitaisė ant savo žemės 
elektra varomą, malūną. Kuomęt 
pradėjo malti, visos girnos plyšo 
ir skeveldros užmušė patį savinin
ką ir dar du vyru. Ar jus Žinote, 
kad išdirbėjai Helainr Turkišku 
rigaretų visuomet turi nilną pasi
tikėjimą Helmar rūkytojų, nes jie 
suteikia pilną vertę už jų pinigus.

gauname
Taip suprastas moks- 

palaidų, besi- 
Tad atskiras 

tik tuo-

Chicago, III.
IIIIIIIIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN^

Tad taip atrodo bendrais 
įuožais ėmus, mokslo definicija 
ir jo klasifikacija.

Naujienų Ekskursij 
LIETUVON

• (Jadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimu, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėsidmų užžavimų (r taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
mont savo aptiekoje, tai siųskite 85c 
ras The Omega Chemical, Company, 
576 FLftL Aver.ue, New York.

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis A ve. 

CHICAGO, ILL.

Tel. I^fayettė 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
v patarnauju knogeri ausiai.

M. Yuška,
322R W. 88th Chicago, III.

Kaip tikras senas vynas, pamėgimas 
Helmarų yra didesnis sulyg jų amžiaus.
Jei jums yra nusibodę paprasti cigaretai 
tuomet

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar- 

jgęs ir labai blograi 
jaučiatės

Štai yra nuujas prirengimaa dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net j keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekorių ir 

gaukite butelį vadinama Nuga-Tone. 
Ji suteiks jums gyvumo, smagumo ir 
vikrumą jūsų nuilsusiems nervams 
ir muskulams. Nuga-Tone būdavojn 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduo
lę tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėsite jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškite 
likučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
jums jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsa
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

kaip 
m»n 

Carpanter.

Kai dėl mokslo klasifikacijos, 
kuri taip labai įvairuoja, čia 
pažymėsiu tik, kaip graikai 
khtsifik.«iv<> ir dabai tini y laikų 
garsaus pozitivizmo tėvo Au
gusto Komto.

Kaip buvo minėta moksle 
objektas—visuma. Taigi, kaip 
pati visuma yra įvairi, taip ir 
keliai, kurie veda į jos pažini
mu yra įvairus, žiloj? senovėje, 
kada žmogaus žinijos bagažas 
dar buvo mažas, jįjį galėjo 
aprėpti net vienas žmogus, pav., 
Aristotelis laivo žmogus, kurs 
pažino visus savo laikų moks
lus. Vienok jau ir tada buvo 
šiokia tokia mokslo specializa
cija ir klasifikacija.’ Platonas, 
turėdamas galvoj proto gabumų 
įvairumą, skyrė mokslus į lo
gikos, fizikos ir etikos, o turė
damas akyvaizdoj tikslą, tyrė 
praktikos ir teorijos mokslus. 
Aristotelis pridėjo dar poeti
nius mokslui, o praktikinių 
mokslų pagrindai* jis padėjo po-

NAUJIENŲ
Didysis Metinis

WH1TE STAR Linijos i .aivų MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena iš įdomiausių, nes keleiviai pokeliuj į New Yor- 

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

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

Išgydė j’o rupturą
A8 Įgavau didelę rupturą, kuomet kė

liau didelę skrynią keletą metų atgal. Dak
tarai sakė, kad ai būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Pas
kiau ai dasižinojau apie tok j dalyką, 
rll greit išgydė mano rupturą. Jau 
tas metų praėjo, o mano rupturą 
giau nepasirodė, bet vienok ai dirbu 
kų darbą kaipo karpenteris. Nedariau 
racijos, neautrukdžiau laiko, nebuvo 
bello. Ai nieko neturiu pardavimui, 
suteiksiu jums z pilnas informacijas, 
iigydyti rupturą be operacijos. Jei 
pa rašyti t. Eugene M. Pullen 
277 M. Marcellus Avė. Manasųuan, N. J. 
likirpkit ii straipsni ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą — jus l;ai išgelbėsit jų 
gyvybę arba eustabdysit skausmus, praša- 
linsit rūpesti ir pavojų operacijos.

IIEMORAIDAI
(pilės)

Terpentinas prsi&alinuslogas iš galvos, gerklės arba kruti- 
nes. Bet jo kvepėjimas ir smarku
mas daugeliui žmonių nepatinka. To
dėl mokslas surado būdą “atleėioti” 
kvepėjimą ir deginimą, bet palikti 
jame GERĄ veikimą. Tas naujas, 
gardžiai kvepiantis, nedeginanti for
ma Terpentino yra žinomas kaip 
“Turpo” — Terpentino Ointmentas. 
Jis įsigeria tiesiai j sužeistus raume
nis ir prašalina slogas kaip magija. 
Prašalina “karščio” jautimą. Padaro 
galvą, gerklę ir krutinę “skambair- 
čias kaip varpas” tuč tuojau. Ter
pentinas yra geras, bet Turpo dar 
yra geresnis. Jos taip greit pagelb
sti, kad jus nusistebėsit, nusipirkite 
už 35c arba 70c slovikelį bile kokio
je aptiekoje. Del tikro darodymo rei
kalaukit DYKAI sampelio. Adresuo
kite The Glessner Company, Findlay, 
Ohio.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8952

Serganti Žmonės
Jei norite u»- 
rasti pagelbą 
nuo savo kert- mn

tėjimų eikite p- KU
I naujai (a- ĮdfyvV
teigtą EURO- „ <1 B®
PIN1-AMER1- a J l Hr
K O N I fi K Ą TT M 1 I
SVEIKATOS įiįMį Ik,-
ATGAVIMA /W

—"LINCOLN
M EDI C AL W V
INSTITUTE”, H .k 
kuria yra |- n ji'
rengtaa vė- R ’
liausioa mados 
mašinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mee taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimns. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, įneš tikrai galime jumis pagydyti 
l>e operacijos su musų naujausiu meto
du, (leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas —• DR. 
BOWES — pripažintas specialistas per 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie yisų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų. pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NAC1JA ir 
kraujo iiUaiulymaa laboratorijoj 
šlapumo, mes tikrai surasime 
jūsų ligos. Musų krauj 
ratas niekuomet neapvilia 
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveikslt. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyk it savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit i mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS
8 South Clark St.

Viršuj 
Sekamos durys nuo Astor teatro

OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki K vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

chhofas ir prancūzas Duhem 
tvirtina, kad mokslas iš pras
mės esąs ne kas kitas, kaip 
trumpas, aiškus, tikslus įr lo- 
gingas aprašymas įvykių ligos 
vienodumo, kitaip tariant, Ap
rašymas erdvės ir laiko atžvil
giais 
formulavimas visiškai galimas]jos pagrindai) ėmė 
tik vartojant umversalę mate
matikos kalbą; kaip pav., teolo
gija, sociologija nėra dar pre
cizijos mokslais, kaip kad ma
tematika, mechanika, astrono
mija, fizika, chemija* ir k. Jie 
apima ne tik įvykių dabartį, 
1/et visų jų praeitį ir ateitį. 
Taigi remiantis tokiais formu
lavimais iš įvykių dabarties ga
lima tikrai spręsti apie jų pra
eitį ir ateitį, šita procezijos 
mokslų savybė, kuri suteikia 
žmogui galimybės numatyti at
eitį—yra ypatingai tiems moks
lams karakteringas dalykas.

Vardas ir pavardė
Adresas ...............
Miestas ir valstija

Gvarflntuojp.me išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom - Nemokat
IšegzaininavifnaN ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare j 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

Jeigu šiandien pasiklausysi
me plačiose žmonių miniose, 
tai dažnai ršgirsime vartojant 
žmonių tarpe žodįx “mokslas”. 
Tad kyla klausimas ir prašosi 
atsakomas— kas vra mokslas. 
Ką mes vadiname mokslu ap
skritai ir specifinei šio žodžio 
prasmėje ir kaip mokslai yra 
klasifikuojami.

laimiausia tenka pastebėti, 
kad griežtos mokslo definicijos 
ir klasifikacijos nėra. Ypatin
gai įvairauja klasifikacija, kaip 
ir pats mokslas. Taigi čia pa
siryžau duoti tokią mokslo de
finiciją ir klasifikaciją, kurių, 
maždaug, dauguma laikosi.

Paprastai mokslu vadinama 
ir— toks mokymas, žinių įgiji- 
mas iš pasaulio visumos. Mo
kymas skaityti ir rašyti pradi
nėj mokykloj ir aiškinimas nuo 
ko pareina metų sezonai -— yra 
mokslas. Tai elementariausi 
mpkslo supratimo sąvoka. Ta
čiau tikro mokslo definicija be
ne bus tokia, *kad mokslas yra 
ne kas kita, tik organizuota, 
sistematizuota ir užrašyta visos 
žmonijos Žinija, kaipo vaisius 
jos ilgo ir vargingo pasaulio 
pažinimo, prieinama kiekvie
nam, kas mokslo kalba supran
ta. Mokslo minties ir mokslin
gos žinijos savybe yra ta, kad 
visi jos tvirtinimai yra patik
rinti visokeriopais budais ir 
gali būti išnaujo kiekvieno žmo
gaus patikrinami, 'lame patik
rinime tad gludi laidas to, kad 
mokslingos minties išvadą ne- 
apsilenks su tikrenybe. Taigi 
žalią medžiagą inosklui suda
ro, visos Žmonijos pritirimas 
pasaulio pažinimo procese, Įgy
tos prisitaikinimo keliu gamtos 
ir visuomeninio gyvenimo apy- 
stovoms. Todėl žmogaus pro
tas, tirdamas pasaulio reiški
nius eksperimentais, observaci- 
jos ir protavimu įsigyja tų 
reiškinių supratimą. Surinkę 
žinias, kurios liečia ištisą reiš
kinių rųšį arba vieną tam tik
rą reiškinį, prieiname žinojimą 
arba supratimą apie tuos reiš
kinius. O sukaupę visas lie
čiančias vieną reiškinį žinias 
sistemon arba kurios liečia tam 
tikrą* reiškinių rųšį 
mokslą 
las skiriasi nuo 
stematiškų žinių, 
kuris mokslas susidarc 
met, kai jis išskirtas 
žinijos turto, tai nustatytos jo 
ribos ir metodas, kuriuo tas 
mokslas ieško žinių, siekia tie
sos. Taigi jau ir Aristotelis 
mokslo sąvoką snprato ir de- 
finavo, kaipo apibendrinimą, 
apimantį visus panašius atsiti
kimus, padarytus remiantis di
deliu patirimų skaičiumi. Bet 
šiandien, ypatingai pazitivisti- 
nės filosofijos šalininkai, var
todami terminą “moksfiis” su
pranta žinių* sistemą sudarytą 
observacijos, eksperimento ir 
protavimo keliu. Kai kurie įs
mils XLX amžiaus ir dabarties 
mokslininkai pav., vokietis Kir-

Gegužio-May 15 dieną, 1926

litiką. Bet ilgainiui žmonijos 
Žinijos horizontams plečiantis ir 
skaidrejant nebuvo pasitenkįn- 
ta šiaja- klasifikacija, o buvo 
ir yra ieškopna naujų, šių die
nų mokslininkas i Augustas 
Komt (Compte) mokslą klasifi- 

Toksai aprašymas arba j kuoja šiaip. Jis savo klasifikaci- 
tirinėjimų 

reiškinių komplikacijos laipsnį, 
matematiką, astronomiją,i fliziką, 
chemiją, biologiją ir socialogiįą. 
Komto nuomone, kiekviena šitų 
mokslų šaka yra būtinai reika
linga tolesnės šakos- žinioms j- 
gyti. Kai kurie mokslą skirs
to da šiaip: viena dalis yra gam 
tos mokslai, o antroji dalis, 
kurioje dalyvauja betarpiai 
žmogus, yra vadinama huma
nitariniais mokslais.

Susipažinkit Su

Helmar
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Indiana Harbor, huL
185 kp. motoru naujos 

mados balins.

Baltimore, Md.
J- Ils* l»rt* vičii* us koncertai.

klausomybės 
mas. 
tė.

kių klaidų nėra 
t u vos valstybė, 
esą, kad musų 
lia šį visą aikštėn, išrodydama 1 lllloilll- 

r. Bi

tai rei- 
kenkia 

sakant.

liuosa ir Lie- 
lik visa beda

apvUikŠCioji- mus ir tas vagystes
•M. Petrausko darbuo-

Taip buvo apskelbimuose pa- 
Mat prie v užminėtos 

priklauso gana didelis 
motet-ų. Kaip vynu,

ir moterys visi gana smar- 

\’vrai rengia ba- 
paskaitas, bet

žada nepasiduoti,
su balos va-

kuopos
l »vi

taip

kiai veikia.
liūs, prakalbas, 
ir moterys 
Jos surengė balių

ponų j apie p. Bizausko prakalbą ten- kare, vasario 13. Pas mus nc-
nes mus nė, ka pasakyt, kad ji nebuvo nū 

nė sniego audros taip j įdomi ir net nesvarbi. Toliau 
kaip kad Uostome-j kalbėjo p. J. Cesna, ir adv. N.

Pas mus Basteinis. Buvo sudainuota 
ramu, kaip, keletas dainų, duetų ir kvarta- į balių.

zifusko supratimu, apie 
ketų tųlėti, nes tas 

Į valstybei ir yra, taip
Mes čia gyvenam ramiai,! “šėm,’. T'rumpui su 

taip sakant, 
Dievą užpetkyj 
šalčiai
nekoroja, 
čius ar čikugiečius. 
daugiausia viskas : 
kad iš gamtos pusės, taip if tų, kuriems akomponavo gerb. 
lietuviškam judėjime. Bet vis- Mikas Petrauskas. Aukų su- 
liek paskutiniu laiku pas mus rinkta Lietuvos našlaičiams
atsibuvo ir svarbių įvykių, apieI apie $100.00. 
kuriuos tenka šį tą pakalbėt ___
ir praneši lietuviškai visuome
nei. • Galit kalbėt kas kaip norit,

Vasario 11 d. pas mus buvo’bet vistitk yra musų laimė, 
Bab-'kad gerb. musų Mikas Petraus- 

Programą kas apsigyveno 
vienas gerbia- 

sudainuoda- 
18-ką įvairių daiini. 
tris kavalkus jauna 
Č.esniutė paskambino 

Apie gerb. Babravičių

labai kas rengia balius subat- 
vakarias, nes niekas nepadaro 
jokio p<‘lno, nes mat yra pa
protys nedėlios vakarais eiti 

Moterys sumanė pa
daryt ką nors naujo. Sumany
ta ir padaryta.
kias ,iš kailio nerias, sakyda
mos, kad vyrai
ro, tai bobos nė tiek nepadarys.
Bet jos nenusigando 
darbų kaip reikiant.

ir aš, vaikais vedinas, pažiū
rėt “bobų baliaus“. Tiesa, kaip 
buvo garsinama, taip ir yra 
moterys visur darbuojas 
nos. visos apsitaisiusios 
vienaip. Buvo 
mados balius, 
mu—lietuviškų 
niškų sasečių, 
šokių kitokių 
si gana gerai padaryti. Balinus 

giispndinė ponia E. I’alauskir- 
nė. o pageli.-ininkės tai visos 
Laučienė, Bndienė, Košicnė, 
Valaviėienė, Kolicnė, ('iparienė, 
Humšienė, (iuduliaiiskh nė. Vy
rų jos neprisiėmė nė į jokį dar
bą, visos dirba išvieno. Žinoma 
gi yra. kad kur visi dirba ir 
nesivaidija, tai ir dabas 
gerai padarytas. Buvo 
svetainė žmonių, niekas

vįe- 
I >:• veik 

tai, tikrai naujos 
Visokių valgy- 

dešrų, ameriko- 
kiaušinių ir viy 
v/ilmymii ir vi-

būna 
pilna 
nesi*

l>avatkos juo-

nieko

ir varė

artisto-daihininko Juozo 
raviciaus koncertas, 
išpildė l>eveik 
mas dainininkas, 
mas apie 
lik apie 
panelė 
pianu.

organizuot

tikėjo liek. Visi linksminas; kas 
suka suktinį, kas dešras, kas 
kugelį, kas kiaušinius valgo, 
visi patenkinti.

Balins labai puikiai nusisekė. 
P-ia Patllauskienė pranešė, kad 
buk busią pilno daugiau kaip 
šimtas penkiasdešimt dol. Pa
girtinas darbas. Valio, mote-

Jos dar nepatenkintas, 

rengia šemynišku vakarėlį, 
da pakviesti ehicagiecius. 
tai įvyks neužilgo. Sako, 
bus dar geresniu valgių, negu 
ant baliaus. Palauksime pama
tysime. Kiti gi lai visi >i isime.

—Buvęs.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

•I <»

Lietuviai Advokatai

BULGARIAN ŽOLIŲ 
ARBATA

(Pirmiau vadinosi kraujo arbata) 
Vartokit ją karštą eidami gulti dėl 

prašalinimo slogų, dėl sustiprinimo • 
kepenų, dol reguliario ėjimo lauk. I 
Bulgarian Žolių Arbata yra padary
ta iš grynų žolių. Pagerinu kraują 
ir užlaiko jumis geroje sveikatoje. 
Parduodamas aptiekuose, 35c, 75c, 
$1.25 arba apdraustu siuntiniu dide
lis šeimynai bakselis už $1.25. Ad
resuokite H. II. Von Sehlick, Presi- 
<l<*nt lVfarv<jl Pi-oductM Compau^', *^r» 
Marvel PittHbur^h, I*u.

PERSERGĖJIMAS
VYRŲ

Tikras apsaugojimas nuo sccia- 
lirj ligų, užtvirtintu per Europi
nius gydytojus. I’iisiųskite $2 už 
pilna prirengimą. Dol informacijų 
rašykite pas

PHARMA LABORATORIES
36 So. State St., Chicago

kalbėt, nes Amerikos lietuviš
ka visuomenė jį jau puikiai pa
žysta ir įvertina. Musų laik
raštija eilių eilėmis yra apra
šius musų Juozo puikų ir įspū
dingų dainavimų. Man lieka 
tik pasakyt, kad’ baltimorieėiai 
nė kiek nemažinus įvertino ir 
pamylėjo musų dainininkų. Tie 
visi, kurie buvo Ir klausėsi kon
certo, liko tiek patenkinti, kad 
yra gatavi da kartą ir da kartą 
klausyt tų puikiai išpildytų 
dainų ir to malonaus žavėjan- 
čio balso. Kad ballimorieėiai 
gerbiamą dainininką pamylėjo, 
tai jau kitaip nė būti negali, 
/bet kad g. dainininkas baltimo- 

yra 
.VI u-

laikinai pas 
mus, ii- yra pasirengęs padirb
ėt pas mus dailės srityje. Pir
miausia manoma 
chorų, tolinus ga
bės pastatyti scenoje vieną ki
tų g. Petrausko operečių, ši
lam svarbiam darbui Ameriko: 
Lietuvių Atletų Kliubas keta 
ateiti į laika. I'aigi Baltimo- 
rės jaunimu, sukru.sk, nes dai
lės darbas laukia tavęs!

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooins 
TEN IR ATGAL TIKI ETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Del informacijų atsišaukite pas

K.GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Haisted St. 
Tel. Boulpvard I3it »

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11 
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Haisted St. Tel. Y arda 0062

7—9 v. v. apart PanedOio ir 
Pėtuyčios.

—Liutkų Kazys. 100 N. LaSallc St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Žiemos Sniegų

Vasaros Žemę

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Haisted St. 

Vakar tis nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlienas nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 13U) 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Mis. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 «
Baigusi akute- '

kolegiją; lĮBnfc
ilgai praktika- I ■'.
vusi lVnnxyl f 
▼anijoH ligon R > ’ 
bučiuose. Sąži- 
ningai 

i nauja, 
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo 
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.

K HEIVOS 
AKI S

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Haisted Street
Vai. 10 r^te iki 8:30 vak.

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
I Akiniai $5 ir augščiau į

Tel. B) vi. 1306 
M. Woif kU .r^ckr 

BANIS
AKU6ERKA 

pa
mote- 

rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 Seath 
Halrtsd St.

patar- 
visokio- 

prieš

ir po

<^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pUtų 
ir nuo 6 iki 7:30 va), vakare.

t Dienomis: CanaI 
3110. Naktj 
Drezel 095* 

Boulevard 418*
3235 S. Haisted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai! i

riečias pamylėjo, tai čia 
taip sakant kuo pasigirt! 
sų g. Juozas prižadėjo dar kar
tų pas mus būt apie 27 d. ba
landžio. padainuot mums da 
puikesnių dainų. Aš manau, kad 
baltimorieėiai lauks su nekant
rumu pažymėtos dienos ir atsi
lankys i koncertą knoskaitlin- 
giausia.

Vasario 14-tą įvyko Lietuvos 
8-nių metų nepiri klausomybės 
rpvaikšėtojimas. Publikos su-
sirinko gana daug, mat liko 
suinteresuoti atvykimu p.
Bizausko, Lietuvos atstovo, ku
rį net miesto mayoras Jaekson 
patiko ant stoties ir kartu at
vyko į Lietuvių Svetainę, kur 
pasveikinęs lietuvius su Lietu
vos nepriklausomybe, pakvietė 
kalbėt p. K. Bizauską. Pastara
sis pirmuos savo žodžiuos kal
bėjo angliškai, adresuodamas 
miesto majorui, duodamas jam 
pagarbų už jo dalyvavimų iš
kilmėje, ir kartu apibiiešdamas 
šį-tą apu 'Lietuvą ir nepriklau
somybę. Lietuviškai kalbėjo 
apie pusę valandos, šalę kitų 
savo sentimentališkų pareiški
mų, jis stengėsi apginti dabar
tinius valdonus, įrodinėdamas, 
kad klaidos pasaulio valstybė
se visur buvo ir yra įr nuo to-

K.

Bčkite nuo šąlčio, ledų, snie- 
/ ’r ŠRlto vėjo ir naudoki-JL/ tės žemę kuri pilha saulės

spindulių ir vasarinių pasi-
linksminimų.

Hot springs *
Hationcd'ParKAiiMsas

tiktai keletas valandų važiavimo. Tiesioginis > J
patarnavimas kasdien iš 
— Missouri Pacific.

Tiesioginis
Patarnavimas

Chicagos ................... 12:40^
(per Wabash) Po pietų i 
Iš St. Louis ................. 9r05'
(per Missouri Pacific) tą vak 
) Little Rock ................. 7:10
(per Mo. Pacific) sek. rytą 
| Hot Springs ............... 9:30
(per Mo. Pacific) sek. rytą

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J. P. VVAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana A venų e

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po niet.
Telefonas Midway 2RB0

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. Nerišliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. tęlephone Hyde Park 4000

Chicagos per VVubash

“Banner Blue 
Limited”

!š
ir 

“Sunshine 
Spėriai” 

Iš Chicagos 
11:30 vak. 

Iš St. Louis 
6:45 vak.

Į Hot Springs 
7:00 ryto

Wabash Tickct Office 
144 So. Clark Sc., Phone Harrisoa 4500

Wabash
Missouri Pacific

— * f 1----J~L ~ —-• _ -- —____J ——— ———---- —

Plauk po Amerikos Vėliava

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoi iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
M AJ ESTI C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų S-člo8 klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

IVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. CMcago, UI. •

United
110 So. Dearborn St., Chicago, III

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

ELIAUDAMI bile laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų-^* 
erdvios salės pasižmončjitnui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maUto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykę, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir baąažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agetą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

Lines
45 Broadway, New York City

.. .. ... , .. ...

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonai CanaI 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Haisted St., Chicago
Tel. Yards 4681 --, !■/

LIETUVIAI DAKTARAI

............... 11 \..........

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel. Boulevard 0587

DR. marya 
D0WIAT—SASS

A. L. THOMAS 
L1ETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Te). Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

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

8 iki 2 vai. po pietą.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

t r j Ji nuo 9 iki II vai. ryte; 
r alandos nuo jį; g Val. vakare

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius.— šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Te). Arinitage 3988 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihralikee Are., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
. n ■ n m i ■ *4

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drevei 91*1 

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vynlkų, 
Vaikų ir visų chroniškų lim 

Ofisas: 3103 So. Haisted St., Chieage 
arti 81 st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir iventadleniais 10—12 dlea.

/■—1 1 ’■■■■■■. .
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr.A JR. BLUMENTHAL 
Optometrist

Tol Boulevard 6487 
dKSaįįiJ9 4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
*13** ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

- ......................................... .............*

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar į sto

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

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

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

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

........ ...... ...................................... Atkirpk čia --- - --- ------- 
Data: Vasąris 23, 1926

V*' COR PORATlO/ę 
>\ PRESENT FOR REOEmT 
UNITED PROFIT’S^lfflrevt 
ŠEN DJi’UjfĄH! |£ 4ej<V\ lN E PAI D TO

fflP^RING CORPORATION
NEVV W«K,N.V.

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

M 
M 
M 3 nuo au ryto nu » thj. vasuru. hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 S. Ashland *Tel. Boilevard 
7820. Bes., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUOS DENT1STAS
4712 So. Ashland Avew 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 so. Haisted St„ 
(jie s t o, TU.

Phone CanaI 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

į Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyla* ir Skausmus

Visose •pliekose—-ISc !r SSc puodukas Jr 
dudeU. Childrun’s Muaterole (longvea- 

n<S forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

sukru.sk
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NAUJIENOS
The i itbuanian Daily Ncw» 
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ttdilor P. GJKIkiAn’iP
1789 Soath Halsted StfeM
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Subacription Ratas i 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicaga.

3c. per copy.
—* R, | ■11*11 ..gi, ■ ■■■ II. I .1 ■■ ■

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
sf ^hieago, III., ondar tha act of 
Mrcb 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i ttoosevalt 8599.

Uislmokijimo kaina!
Chicago je — paštu:

Metams .............    $8.0(
Pusei matą ---- ----- --------------- . 4.0(
Trims minesiatus ..... 2.M
Dvlam ml*«*btmo 1.58 
Vienam mVaasiui   _____ .75

Chicagoje per patintėjusi
Viena kopija..............------ --------
Savaitei ____________________  18c
Minėsiu! ___ — ----------- —— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ................. -........... — 87.00
Pusei metų ...........................— 3*50
Trims mėnesiams ...............—. 1.75
Dviem mėnesiam ------- — 1.25
Vienam mėnesiui - ----------------- .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOS KOOPERACIJŲ ATSTOVAS 
CHICAGOJE

DIDELĖ KOOPERACIJŲ SVARBA LIETUVOJE

LAIMĖ, KAD KOOPERACIJAS KONTROLIUOJA 
NE KLERIKALAI

Kelios dienos atgal chicagiečius aplankė Šiaulių 
“Kultūros” Bendrovės atstovas, p. Liudas Alseika, kuris 
supažindino mus su kultūros darbu Lietuvoje. Dabar at
vyko naujas svečias iš Lietuvos, p. Antanas Vaitkevičius, 
Lietuvos Kooperacijos Banko direktorius, kuris painfor
muos chicagiečius apie Lietuvos kooperacijas.

Amerikos lietuviai seka žinias iš Lietuvos beveik iš
imtinai apie politiką. Tatai veda prie to, kad dauguma 
amerikiečių žiuri į Lietuvą vienpusiškai. Jie mato tenai 
tiktai politines partijas ir tų partijų kovas, bet labai ma
žai interesuojasi tuo, kas dedasi pačiam žmonhj gyveni
me. ’ .

Labai malonu, kad dabar mes turime progos arčiaus 
patirti ne tiktai apie politinius Lietuvos reikalus, bet ir 
apie jų kulturinį judėjimą ir ekonominę padėtį.

“Gerai painformuoti žmo
nės tviritiua, kad Rusijos 
komunistų partija suvaito
ja kasmet po 350,* 
000,000 iki 400,000,000 
auksinių rublių valstybės pi
nigų. Šitą milžinišką sumą, 
vadinasi, sudeda komunistų 
penėjimui Rusijos mokesnių 
mokėtojai, kurie vos pavelka 
sunkią mokesnių naštą.
“Laiks nuo laiko komunistų 

vadai kalba apie tų išlaidų 
sumažėjimą, bet per daug di
deli partijos interesai yra į- 
velti į tai, kad butų galima 
čia ką nors padaryti.”% I
Tai ve kaip gyvuoja “vienin

telė darbininkiška partija” Ru
sijoje. Nežiūrint to, kad ji 
neturi konkurentų ir kad visoje 
milžiniškoje Rusijoje tėra tik
tai apie milionas organizuotų 
komunistų (tikrų partijos na
rių ir “kandidatų”); nežiūrint 
to, kad priklausymas prie ko
munistų partijos duoda jos 
nariams visokių privilegijų’, -- 
ji pasilaiko tiktai ačiū milži
niškai pašalpai iš valstybės iž
do. Kiekvieno komunisto iš
laikymui sovietų valdžia išlei-| 
džia kasmet 
350 rublių!

Aišku, kad 
nistų partija
ny organizacija, čiulpianti sy- 
vus iš badaujančių rusų liau
dies. Jeigu vieną gražią dieną 
bolševikams 
valdžia, tai 
koji partija 
matant.

dauginus kaip po

tą Rusijos kom lį
st ra parazitų-tra-

išsprustų iš nagų 
visa tai parazitiš- 
išnyktų kaip be

KALĖJIMAS STREIKININ
KAMS

neilgai vargšui te- 
Audra paklausimų 

“drąsų” kalbėtoją, 
klausė: kodėl pa- 
miliono litų kuni-

apipiltas
Kardi

pagalbą

Sis tas iš Lietuvos

P-as A. Vaitkevičius yra senas kooperacijų darbuo
tojas. Jisai dabar daugiausia savo laiko pašvenčia banki
niam darbui, bet kadangi Lietuvos Kooperacijos Bankas 
yra ankštai susijungęs ir su kitomis kooperacinio judė
jimo šakomis, tai jisai yra gerai susipažinęs su visų Lie
tuvos kooperacijų reikalais.

Tos kooperacijos skiriasi į tris svarbiausias šakas: 
vartojimo, žemės ūkio ir kredito. Smulkesnių žinių apie 
tai, kaip kiekviena tų šakų yra išsiplėtojusi Lietuvoje, 
mes tikimės galėsią neužilgio paskelbti. Čia turime pa
stebėti tiek, kad kooperacijos jau šiandie vaidina be galo' 
svarbią rolę Lietuvos ekonominiam gyvenime. Pasak p. 
Vaitkevičiaus, į vartotojų bendroves, žemės ūkio sąjun
gas, liaudies bankus ir panašias kooperacijos įstaigas 
Lietuvoje jau yra susiteikę ne mažiaus, kaip 100,000 žmo
nių. Ir-tai yra daugiausia šeimynų galvos. Kartu su šei
mynomis, kooperacijos apima šiandie apie 350,000 žmo
nių.

Atsimenant, kad višų Lietuvos gyventojų yra tiktai 
apie 2 milionu ir 2 šimtu tūkstančių, pasirodo, kad koope
racijų pajėga*Lietuvoje yra labai didelė.

Iš Maskvos pranešama, kad 
Caridirio gybernijos teismas nu
teisė grupę streikuojančių dar
bininkų, kurie buvo apkaltinti 
dėl streikų organizavimo. Val
stybės prokuroras savo kalti
nime nurodė, kad streikai tu- 
;;Jdę priešingą sovietams kryps
nį.

Septyni kaltinamieji gavo po 
5 melus kalėjimo ir ištrėmimą 
ligi gyvos galvos i l'žbaikales 
sritį. H> asmenų tapo nuteis
ta ištrėmimui į Rylų Sibirą. 
Kaltinamiems buvo uždrausta 
turėti advokatus.

Taip dedasi “proletariato dik
tatūros” šalyje!

klerikalų klapčiukams
NESISEKA

Lietuvos žmonių laimė, kad kooperacijose lygiai, 
kaip ir kultūros darbe, vadovauja ne klerikalai, bet pa
žangieji elementai — socialdemokratai, liaudininkai ir 
šiaip pažangaus nusistatymo žmonės.

Per paskutinį Lietuvos kooperacijų suvažiavimą kle
rikalai mėgino paimti kontrolę į savo rankas, bet jie nu
degė nagus. Kooperacijų atstovai pasirodė esą susipratę 
žmonės, ir kunigams, atmatavusiems j suvažiavimą su 
buriu davatkų, reikėjo dūlinti lauk, kai didelė dauguma 
atstovų parėmė centro sumanymus.

Jeigu kunigai, turėdami savo rankose valdžią, kon
troliuotų dar ir ekonomines žmonių organizacijas Lietu
voje, tai jų diktatūros nebūtų galima nusikratyti.

350.000,000 RUB. PARTIJOS 
UŽLAIKYMUI

Kusijoje 
partija, 

organizu-
yra vienintele legalė 
Visos kitos politinės 
vijos Rusijoje yra uždraustos. 
Vienok ta vienintelė legalė par
tija ne tiktai neišsilaiko savo 
lėšomis, liet turi imti milžiniš
kas subsidijas iš valstybės iž
do, kad galėtų gyvuoti.

.Nesenai Leningrado “Krasna- 
ja tiazeta” pranešė, kad vienos 
tiktai Ikmingrado gubernijos 
partijos reikalams kasmet ski
riama |K) ‘J.OOOJMM) (du milio- 
nu) auksinių rublių. O visoje 
Rusijoje yra dauginus, kaip 80 
gubernijų ir daugumoje jų iš-

laidos partijos1 reikalams yra 
daug didesnės.

Rusijos socialdemokratų or
ganas, “Socialistiueskij Viest- 
nik”, kuris eina Berlinc, Sako, 
kad Rusijos komunistų partijai 
valdžia duoda kasmet po 250,- 
000,000 auksinių rublių pašal
pos.

“Bet tai sudaro tiktai dalį 
visuomenės pinigų, išleidžia
mų Rusijos komunistų parti
jos .užlaikymui”, tęsia minė- 
tasai organas. “Kiekviena 
vietinė valdžia, kiekviena eko
nominė organizacija skiria 
tam tikras sumas pinigų, ku
rie loję arba kiloję formoje 
eina vietinėms komunistų 
organizacijoms. Tai vieti
niam komunistų branduoliui 
(“jačeikai”) reikia gyvų pi
nigų, tai partijai reikia lėšų 
propagandai, tai kuriam nors 
kitam tikslui.

Lietuvos kunigų sukurta dar
bininkams mulkinti “darbo fe
deracija” turėjo per keletą me
tų neblogo pasisekimo tamses
niųjų beturčių miniose. Viena, 
federacija visame kame rėmė 
valdžią ir policiją, todėl jai 
buvo lengva “veikti”. Antra, 
kunigų bankai duodavo jai rie
bių “sendvičių”, kad ji galėtų 
leisti laikraščius ir užlaikyti 
agitatorius. Trečia, federaci
jos vadai vartodavo begėdišką 
demagogiją darbinnkų akims 
apdumti; jie susiriesdami keik-* 
davo socialdemokratus (lygiai, 
kaip komunistai) ir žadėdavo 
darbininkams visokių gėrybių.

Ačiū tam visam, 
darbo federacijai 
pirmus ir antrus 
Seimą prisivilioti 
balsuotojų.
[Lietuvos 
pastebėt, 
tiktai už nosų vadžioja. Jokių 
prižadų7 federacija nepildė, o 
Seime ji visą laiką rėmė klebo
nų politiką. Todėl federacijos 
vardas darbininkų akyse ėmė 
vis labinus pulti, šiandie Lie
tuvos darbininkai taip pat ne
apkenčia federantų, kaip ir 
visų klerikalų. Jeigu, koks fe- 

xderantas atvyksta j darbininkų 
susirinkimą laikyti prakalbą, tai 
klausytojui apipila jį klausi
mais, nuo kurių klebonijos 
klapčiukui pasidaro taip karš
ta, kad jisai turi dumti ,padus 
pasipustęs.

šilas federantų nelaimes ap
rašo įdomioje 
joje vienas Kauno 
mikrato” bendradarbis.
pasakoja:

“Alytaus bažnyčiose 
išgarsinta, kad sausio

kuniginei 
pavyko per 
rinkimus i 
gana daug 

Bet laikui bėgant 
darbininkai pradėjo 
kad federantai juos

korespondenci- 
Soeialde- 

Jisai

buvo
17 fe-

derantas Kardišauskas kine
matografe ką tai pasakos. 
Susidomėję dzūkai gausiai 
susirinko. Laukiame. Štai ir 
Kardišauskas pasirodo. Apsi
dairė. Salė suprunkštė iš 
juoko. Bet tuoj nutilo. Lau
kiame “rimto” žodžio. Pra
dėjo girtis. Girdi, musų ka
talikiškos partijos rūpinasi 
bedarbiais, naujakuriais ir 
visais kitais biednais žmonė
mis. Bet 
ko girtis, 
sustabdė 
Bedarbiai 
skyrėt ’/2
gų, rabinų ir popų algoms, 
kodėl perkate už milionus 
Berlyne ir Paryžiuje namus, 
kodėl mums bedarbiams ne- 
paskyrete nei vieno cento? 
Tokiais klausimais 
katalikas-federantas 
šauskas nubalo ir 
kas daryli. J a iii į
pasiskubino geras katalikas, 
policijos vadas Lesniauskas, 
areštavęs už paklausimus dar
bininką bedarbį Klebauską. 

•Vedant iš salės parpfijčtą be
darbį susirinkusieji griež
čiausiai protestavo ir visi 
apleido salę. Kardišauskas pa
siliko be klausytojų.

“Nusiminusi policija Kle
bauską paleido. Publika grįž
ta ‘į salę ir vėl Kardišauskui 
duoda visą eilę paklausimų. 
Kardišauskas miksi, jo lupos 
dreba ir neturėdamas ką sa
kyti pradeda, kad, girdi, so
cialdemokratus reikia iškar
ti ir t.t. Publikoje audra. Iš 
visur girdisi: “šunų 
kart!”

Kardišauskas “baigė” 
nešimą”. Publika jį

eik

pra- 
lydi... 

kvatojimu ir linkėjimu... vėl 
atvažiuoti už 10 metų.

Tą pat dieną ir tuo pat ne
laiminguoju laiku kitas fede
rantų garsenybė Kosarskis 
buvo (su misijomis Abeliuo
se (Rokiškio apskr.). čia 
žmonės taip pat norėjo pa
klausyti Kosarskio, bet pano
rėjo ir paklausti dėl fede
rantų šunybių. Gelbėdami 
federantą Kosarskį, policija 
areštuoja du paklausoj u. Pul> 
likoje kyla dideliausias pro- 
testas-audra. Nieks Kosarskio 
neklauso ir visi išeina iš sa
lės. Tuo ir užsibaigė “pla
tus” Kosarskio pranešimas.

Nemenkearrį pasisekimą tu
rėjo sausio 22 d. ir A. Pa
nemunėje federacijos vadas 
kunigas Valaitis. Atsitiko ši
taip. Sekmadįenį sausio 17 d. 
išgarsinta bažnyčioje, kad 
ateinantį penktadienį parapi
jos salėje šaukiamas darbi
ninkų susirinkimas. Nurody
tu laiku darbininkų prieina 
pilna salė. Iškilmingai atida
ręs susirnkimą, kunigas Va
laitis pradeda ką tai pasako
ti. Darbininkai nesupranta 
“mokytos kalbos” pono ku
nigo ir ima murmėti. Beieš
kant “kramolos”’ priežasčių 
kunigas pastebi saloje social
demokratą. Nuo tokio atradi
mo federacijos vadui kunigui 
Valaičiui stojasi plaukai ant 
galvos. Verksmingu balsu 
jis prabila “gerbiamieji kata
likai ir katalikės aš... aš ma
tau... matau... bažnyčios ir 
muą visų priešų socialdemo- 
kratą.\ Išeik laukan!” rėkia 
kunigėlis. Esančios moterys 
pakelia triukšmą. Per ūžesį 
girdisi: “kam varai, kunige, 
dailininką!” “Kieno čia susi
rinkimas buržujų, ar darbi
ninkų?” “Kad varo darbinin
kus, tai tikime iš salės visi”. 
Kunigus bąja ir rausta, ban
do ką kalbėti, bet darbinin
kai nelaukdami visi iš salės 
išeina. Pasilikęs p.iemuo be 
avių palingavęs galvą išsi
nešdint) iš salės ir pats.

...O tuo tarpu federantų 
“Darbininkas” rašo, kad jiems 
visur “prijaulmas 
sias”. ... ' ,'.ri

ŠIAULIAI. — Geriau 
centre šuniu loti, negu pro- 

; vincijoj asilus balnoti. Gyve
nimą centre prisiminęs nulei
džiu rankas iki apačios, pažiūriu 
išdraikytas telefonų vielas ir vėl 
žingsniuoju sausesne gatve iški 
lęs iš pakampių dumblo. Taip 
persimetęs keletą kartų grįžtu 
namo, ryt vėl panašiai kartoju. 
Taip negyvoj “mamų” valdo
moj provincijoj tęsiasi karta iš 
kartos. Einu užmiestin. Gre
ta šnekus “ekonomas” trak mo
damas aiškina apie naujai at
statomą miestą, kvartalą, kur 
piečius naujakuriams išdalino. 
Ir tik tik susilaiko ant delno, 
išbraižyti bakužių planą, užtvl- 
nus naujų laužų gadynei.

Šventėj visur uždara. Davat
kų sausakimša viena ir antra 
bažnyčia. Metodistai savo kam
bary giriasi tikraisiais “dievo 
avinais”; žydai vakar meldęsi 
šiandie tik pečiais trauko, rodo 
pirštais griuvėsius ir tuščias 
gatves tardami: “a kapital, a 
svoloč”. čigonės varažija už 
menkniekius didelę ateitį. Kai- 
kada pravažiuoja ir kokia nors 
garsenybe iš užsienio, centro. 
Ubagų mizerijos čiaudi taboką 
ir parėmę kojas lazdomis rodo 
ir puašo pasigailėti; kitas sakosi 
esąs šimtametis, kad atkreipti 
dėmesį.

Blogi praeivių finansai, ne
duoda, kas matosi iš įtrauktų 
kupron kaklų ir liūdnos išvaiz
dos. Visų aukštybėse kabaroja 
biblija ir talmudas, kas ir pripil
do kaušus ubagams dvasioje.

— Kur tas kvartalas — nau- 
jameistis? — klausiu.

— Še, žiūrėk! — rodo 
glaudęs pirštu.

Priešakis nušalusioj
tarp stagarų valkiojasi trijų len-' 
tų sukalti arkliai, supančiuoti. 
Tolėliau boba gena skersadryžį 
vagišių, prisiskynusi obuolių ke
purę, kurie pekeliui išbyra.

— Ar šičia? — paklausiau, 
kai arklys pakėlė uodegą.

— Kvaily, tau tuštuma ir, čia 
tuštuma, ana, toliau, — rodė 
prikištinai siekdamas pirštais 
stogų.

Keletą retai išdraikytų baku
žių jungė Šiaulius su gubernijos 
dvaru.

— žada Šiauliai grumtis cent
rų imtynėse: steigs garvežių 
dirbtuves, gumos, tramvajų ties, 
dumblą sems...

— Rytoj? — nusišypsojau.
—• Kam rytoj, tada, kai bus 

daugiau pinigų...
— Vadinas, kada atsuksim 

šiaurę į pietus?!
— Negreit, bet vistik kada 

nors, o dabar tuo džiaukis.
Tuo tarpu iš Užkirkės išlindo 

gauruotas žmogystos, dumblu 
apaugusios, ir lazdomis sušvy
travę išgaišo. Juos paseko pa
našus, o žiūrint ant liežuvio ga
lo stovėjo: “kriminalistas”. To
liau už kalnelio vyrai prakaituo
dami traukė iš purvo įklimpusį 
suaižiįusį fordą. Prieš akis nu
krito paskutinis stagarų lapas ir 
vizgindamas prilipo prie drėgno 
paviršiaus. Mes jį pažiūrėjom.

— Kiek amžių reikia pergy
venti, kad sulaukti tai, ko nėra?

— Hm! bet bus?...

priai-

pievoj

didžiau-

-Vargas.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

•fr v v
Teisininkų būry kitokia at

mosfera. Čįa kiekvieną žodį ap
suka sušvelninimu audeklu ir 
tik tuomet pasako -ištaria, o tu 
klausyk. Kai užvedžiau kalbą 
apie spaudos varžymą, nusisu
kus kampan iš jų dešiniamjam, 
visi pridėjo prie kaktos pirštus 
ir apvedė ratą — suprask, kvai
las darbas. 0 be to, kai pasako
jau šį tą iš 
rno” — nė
mano žodžiams, 
šaly sėdėjo dešinės atstovas! 
Pasipasakojo, jog iš jų daug jau 
apšaukta yra komunistais, kaip 
dabar yra mada apšaukti.

* * *
Kas nėra girdėjęs tolimo 

jūrių dolerio pasakos, gali 
tiek žinoti, jog jį ima

spaudos “spaudi- 
vienas nesipriešino 

bet tylėjo —

už
tik 

išvienos

kišenės ir deda kiton, kuri gobši 
pelno. Bet čia už delcrį duoda 
dešimtį litų — jau skaičius di
desnis nors sterblę vienodai pri- 
kimšama prekių. Pasaka pa
prasta: irusų milijonai žlugo, vo
kiečių markės ir ostai sienoms 
knjuoti, na ir atplaukia iš rrferi- 
kontų doleris! Dar prieš tai ko
misijos ir atstovai nuvyko ten 
ginti' jų bandas. Čia pesipešę 
ir nuteplioję visiems veidus ga
vo savo. Ir iš tų krūvų susida
rė litų emisija, bet krūvas taip
pat mepkos. Ir štai šiandien 
vos porą litų dar suradau kiše
nėj mėnesį dirbęs, o ką randa 
tie, kuriems ir darbo ir litų nie
kas neduoda. Tokie beprasmiai 
klausimai neranda atsakymo. 
Gaišta dienos, tėvynės dumbluo
se voliojasi alkstantieji, prisė- 
mę iki- viršaus batus, ir kalina 
dantis, kai šialia fordu taškyda
mas lekia išrinktųjų būrys. Jau
nimas, norintis mokintis, skęs
ta tam pat dumble, murzuliuo- 
jasi, nes nėra litų. Yra ir įstai
gų kur renkasi tik frakuoti ir 
sotus; valgyklų, kur už veršio 
plaučius' ima dešimtlitę, ir tų 
dešimčių byra i visas kišenes, 
tik nėra litų. Gal dolerio grieb
tis? Čia būtų gerai, tik maža 
kas beaukoja, o jie patys neturi 
dūšios ir supratimo lįsti kiekvie
nam į makšnas. Na, galų gale ir 
vietiniai žmonės nerangus dirb
ti... nes nėra darbo. Užsieny tie 
patys nerangieji atsveria kelius 
dužus svetimtaučius ir dirba, o 
vietoj atvažiuojantieji rodo į 
juos pirštais ir vadina tingi
niais. Gal dėlto, kad nuo ryto 
iki sutemos dirbdami tiek pel
no, jog gale metų perkasi supu
vusias žydo kelines, kai prieš 
tave išsitiesia apsiskutęs užsie
nietis. O kiek jau pykta už to
kius parodymus, geriau esą, 
trukumus slėpti, o savo barščių 
bliudus ant stogų sudėti, kad 
svetimšalio akis matytų jog mes 
tautiškai gyvenam, tautiški 
bliudai iš molio išminti, tautiš
ki barščiai, dryži frakai, naginė
ti. Aš mačiau juodausį labai 
džiaugiantis, kai gavo tautišką 
kaklaraįštį. Ir kodėl nesi- 
džiauti,... jis jį atidavė vaikams 
žaisti. Bet tai nesvarbu. Svar
bu kad kiekvienas galėtų gyven
ti, o ne mirti rengtųsi įsikan
dęs duonos plutą. O nelaimingo 
lito krašte priemiesčių galvos 
daugiau nieko neuodžia, kaip tik 
trupinius ir tų trūksta. Nuo ry
to iki vakaro skundžiasi vidurių 
burkavimu, diegliais, džiova, iš
blyškę ir t. t. kokius mamų glos
tomi auklėtiniui gali tik sapnę 
įsivaizdinti, arba virsti panašiu 
metus ištisai džimus šokant. 
Štai gimnazistės — 16 metų pe
riode, neturi kuo žiaunas paten
kinti, jrų tėvai gaudami 300 litų, 
nespėja galus gaudyti — še, vėl 
pratrūksta. Mokinasi jos, pa- 
deda tėvams, skalina knygas, 
nes neturi joms lito, neina į vie
šus knygynus — nėra to paties 
lito, neturi palto išeiti šaltoj 
gatvėn, štai siuvėja — nuo pir
mo sniego neišėjo laukan, netu
ri palto, o be j (i snieguose ne
smagu, negražu. Dolerio kraš 
te, tas pat, nekitokios, pūslės 
rankose, bet ten viena, kad užtai 
gauna daugiau pelno. Vietinėse 
gi dirbtuvėse dirbančios mote
rys nuo 8 vai. ryto iki 5 vai, ik) 
piet gauna tik 13 litų savaitėje. 
Iš to pati skursta, kartais ir ki
tą užlaiko. Nėra ypatinga ant 
dolerio maišo gycvnti, bet išgy
venk dirbdamas savaitę su 
$1.80. Mokytojai, zeceriai ima 
nuo 300 iki 1000 ir daugiau ir 
tai neparodo, kad gyventų ge
rai. Tokia dievų lemtis tokioj 
šaly. Bet čia nesama ne vieno 
kalto, nuo ko tai priklauso. Vie
na, kad nėra litų. O kodėl nėra 
jų — sunku spręsti ar nuo val
džios priklauso ar nuo žmonių. 
Darbo klasei sunkiau prieinamas 
mokslas, kaskart
mažėja beturčių ir tie patyš iki 
galo neišlaiko, arba laikosi kaip 
šuo pakartas.

Priemiesčių laužai išleidžia 
baugias žmogystas ant kampų, 
kurios dairosi darbo, ir negauna 
— nėra litų. O kas gauna — 
dar neturi atlyginimo, nes jų 
kambariuose lubos griebia grin
dis, kėdės plyšta j’ keturias ša
lis, o tušti puodai svila bulvė
mis arba čiršką galvijų pilvais, 
arba kitomis liekanomis. Dejuo
ja tėvai ir vaikai, bet šeimynos 
padėtis ta pati dar iki šiol tebė
ra. Galvočiai žino, jog be lito ir 
bepročiu gali likti, jeigu nepra
simuši pirmyn į jų maišus. To
kioj padėty žmonės fanatikėja, 
mokseliviai nuo viso atbunka. 
Pešasi ir pešasi, kad net plunks
nos dulka. Čia pat vietoj karo 
laikais išdeginta milijonas ver
tės musų, išdeginta, išsprogdin
ta, žudyta, kam reikėjo milijo
ninių sumų, bet nė vieno cento 
nėra pašvęsta, kad tų kareivių 
pakraščių bakūžės, skęstančios 
purvuose butų pakeistos švares
nėmis trobomis. Priešų rusų ir 
vokiečių darbai. Bet musų tau
tiniai litai taippat neprisideda 
prie to darbo — jų nėra, kaip 
aiškintis priprasta. Jie stūkso 
iškeisti į radio stagarus ir į al
gas kunigams, kurie gerai gyve
no ir be jų iki šiol.

Litas ir doleris — tikslas ir 
idėja, be ko negalima lupų nė 
užčiaupti. Bet kol šio auksinio 
grumto pasieki — tampi invali
das, nes nėra litų. Laikraščiuo
se kiekvieną žodį apie paskolą, 

| apie metalinių išelidimą skaity
tojai didžiausiu dėmesiu sutin
ka. Bet parašyti ir daugiau 
galima. Kiek jau laukta už
traukiamų paskolų, nors iki šiol 
ta pati padėtis tebėra. O vistik 
ateities visi laukia. Kvit.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriIan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo hi
te kokių pardavėjų

Oulbranten Trada Mark 

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

• Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

mokyklose

JEIGU NORITE TURĖT!
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

Jeigu norite, kad jums butų ge
rai patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
eugoje ir jos apielinkvse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė. 
h Į . I ............ . .......... —

I IMPERFECT IN ORIGINAL
K .A. . ■ • ••*'< *■ ' •

»•*...........................
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DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE

ZANAVICIUS PRISIRENGĘS.

Liijiuviiį Rateliuose

DALYVAUS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS AP

VAIKŠČIOJIME , 
BRIDGEI’ORTE

Bridgeportas North Side

ŠIANDIE BANCEVIČIUS RI
SIS SU K. SARPALIUM

Šiandie Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėj (ant 18-tos) 
įvyks labai svarbios ristynės: 
risis “dzūkas” Bancevičius su 
K. Saipalium. Jiedu jau senai 
šnairavo, tad šiandie galės su
vesti tarp savęs “rokundus.”

Be to, risis dar vokiečių mil
žinas liana Steinke. Steinke ža
da ristis su bile vienu ristikų. 
Bus dar ir kitų ristikų, o taip
gi boksuosis vienas juodukas.

ristis. Girdi, aš esu lai- 
susikirtimą iš “Toots”

Zanavičius sako, jog su Po
žėla jis bile valandą esąs prisi
rengęs 
mėjęs
Mondt ir kitų garsių ristikų, 
tai su : 
dirbsiu, 
dęs nė 
manau, 
ristikas 
ti. O su Požėla risiuosi, 
tik surengs man ristynes. —X.

Požėla aš lengvai apsi- 
Manęs dar nėra pagulr 
vienas lietuvis, ir aš 
kad nė vienas lietuvių 
manęs negali paguldy- 

kada

Bridgeporte Lietuvos Nepri
klausomybės apvaikščiojimas 
seredoj * Į Pocienė dalyvaus NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7.

----------  | Ona Pocienė per paskutinius trejus metus lavino sa- 
Bridgeportiečiai, su užvydu Vo balsą Italijoj ir paskiau dainavo Lietuvos Operoj. Dar 

skaitydami kaip kitų kolomjų ’ (|aUg lietuvių negirdėjo jos dainuojant, kuomet grjžo iš 
lietuviai iškilnnngai apvaiksčio- . . NAUJIENŲ KONCERTAN atsilankę turės pro- 
mybės sukaktuves, turbut ma-184 išgirsti jos labai malonų skambant} balsą., 
nė, kad jie liks našlaičiai ir1 Raginame visus tuojau rengtis NAUJIENŲ KON- 
kad čia niekas jokių iškilmių ir CERTAN. 
nesurengs. Vilniaus Vadavimo ■ 
Komitetas Bridgeporto nepa
miršo, tik pradėjęs iškilmes su 
kitomis kolonijomis, nutarė už
baigti su Bridgeportu. 
ma, kad pa ^klausias vis 
geriausią dalį. Tas bent 
ga linkui Bridgeporto. .
iškilmių programas buvo labai 
gražus, bet Bridgepųrtui vistiek 
palikta geriausias | artistines 
spėkas, taip kad bridgeporto 
apvaikščiojimas bus taipjau tik

Sako- 
gauna 
teisin- 
Visur

Duosime Jums
Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95 

& . •

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

■■
■■

■■
■■

■■
■■

 ■
■■

■■
■■

■■

Ne visai dykai

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
2501 So. Kedzie Avė.

BILLY’SUNCLE

A

AtSOUT-

ONA POCIENĖ
Gerai žinoma Chicagos lietuviams dainininkė Ona

ra muzikos ir dainos puota. O 
tai todėl, kati Bridgeporto ap- 
vaikščiojime dalyvaus visų nu
mylėta “Birutė” su visomis sa
vo solistėmis, ir dar didžiausias 
Jaunuolių Orkestras. O solisčių 
apvaikščiojime bus daug —• ir 
visos geriausios, visų numylė
tos — S. Krasauskienė ir jos 
kvartetas, Ona Vilkas, Ona Bie- 
žienė ir k.

Tel. Lawndale 4113

Apvaikščiojimas įvyks rytoj, 
t. y. seredoj, vas. 24 d., Lietu
vių Auditorijoj. Visose koloni
jose salės buvo užpildytos ap- 
vaikšČiojimo dalyviais. Reikia 
spėti, kad ir bridgeportiečiai 
užpildys savo Auditoriją, nes 
tokio gražaus apvaikščiojimo, 
su tokiu dideliu ir turtingu 
programų, dar nebuvo.

Tad visi bridgeportiečiai ry
toj bukite savo Auditorijoj. 
Pasiklausykit “Birutės”, Jau
nuolių Orkestro ir daugybės 
žymiausių solisčių! Dalyvaus ir 
Lietuvos konsulas P. žadeikis.

—V—kis.

IZIDORIUS STUPAKAS
Mirė Vasario-Feb. 22 d., 6:00 

vai. ryte, 19*26 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus. Paėjo Raudėnų 
valsčiaus, Šiaulių apskričio. Pa
liko nubudime moterį Petronėlę 
ir dukterj Zofiją. Brolį Antaną 
Boston, Mass. Lietuvoj brolį 
Stanislovą ir seserj.

Laidotuvės įvyks Vasario 26 
d., penktadienio ryte, 8:30 vai. 
iš namų 3487 Ixiwe Avė. j Tau
tiškų Bažnyčių, Union Avė. ir 
35th St., iš tonais i Lietuvių 
Tautiškas kapines. Meldžiame 
gimineą, pažįstamus ir draugus 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Moteris Petronėlė ir 
Duktė Zofija.

MtUCH-lF *VWE. T’LKV’e.

ŠMAUKŠT
PIBCU!

P-lė ONA VILKAS 
dainininkė, nesenai debiutavusi 
su “Birute” ir pirmu savo pasi
rodymu užkariavusi visus chi- 
cagiečius. Bytoj vakare daly
vaus Lietuvos Nepriklausomy
bes apvaikščiojime Liet. Audi-, 
torijoj ir pirmą kaitą dainuos padainavo keletą dainelių, ui- 
lietuvių dainas. Jos dainavi- baigdamas su gražia daina “Lai 
mo kiekvienam bus labai malo-___________________ _______
nu pasiklausyti. xJai akompa- H
nuos žinomas pianistas p.
Byanskas. • r

Lietuvos Nepriklausomybės 
vaikščiojimas

ap-

Sekmadieny po piet North 
Sidės lietuviai labai iškilmingai 
apvaikščiojo 8 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves. I 
Apvaikščiojimas jvyko lietu
viams veik nežinomoj Humboldt 
Maccabce Temple svetainėj, ku
rioj ikišiol lietuviai nieko ne
buvo rengę. Bet nežiūrint to, 
žmonių prisirinko tiek, kad ne
buvo kur ir statiems stovėti, šį 
sykį rengėjai pasibijojo imti 
didelę svetainę, už kurias rei
kia brangiai mokėti, bet kaip 
išrodo, tai kitais metais turės 
buti imama didžiausia svetainė 
North Sidėj — ir tai bus už
pildyta.

Apvaikščiojime pirmininkavo 
vietos darbuotojas K.

KAZIMIERAS KUČINSKAS
Mirė Sekmadieny, Vasario 21 

dieną, 3:15 valandą po pietų, 
1926 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Šiau
lių apskr., Tryškių parap. ir 
miestelio. Amerikoj išgyveno 23 
metus, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterj Aleksandrą, 
po tėvais Staškauskaitę, 5 duk
teris: Kazimierą, Aleną, Petro
nėlę, Stanislavą ir Aleksandrą; 
dvi seseris' Agniešką ir Apolio- 
niją; pusbrolį Vincą Grigaliūną. 
Dabar randasi prirengtas j pa
skutinę kelionę, namuose 2546 
W. 46th -Street.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny, Vasario 24 dieną, 8 vai. ry
to iŠ namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
predulinjfos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. <

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, S’e- 
serys ir Pusbrolis 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tol. Yds 1741.

UOUIKV’ S2.V.

rubsiuvių unijos biznio agen
tas.

Apvaikščiojimą atidarė Pir
myn Choras, padainuodamas 
Lietuvos himnų ir keletu/ dai
nų. iPo to kalbėjo Vilniaus Va
davimo Komiteto pirm. S. Rodis, 
daugiausia apie tai, kaip Ame
rikos lietuviai gelbėjo atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę.

Po to vėl Pirmyn Mišrus 
Choras padainavo keletą dainų. 
ChaMs, kuriuo vadovauja P. 
SarpAlius, yra gerai išsilavinęs 
ir dainuoja gražiai ir sutarti
nai.

Dainavo ir tenoras J. Čepai
tis. Jis turi neaugštą, bet la
bai švelnų ir lyrą balsą, kurio 
kiekvienam malonu klausytis. 
Dar daugiau palavinęs balsą, 
ypač augėlesnėse gaidose, jis 
butų tikras papuošalas musų 
vakarų. Bet ir dabar jis galbūt 
yra geriausias lietuvių tenoras 
Chicagoj.

Jaunas smuikininkas Vytau
tas Galskis, savo sesutei paly
dint pianu, gana vykusiai su
grojo gražų kurinėlj.

Vaikų choras Bijūnėlis, irgi 
vedamas P. Sarpaliaus, gražiai

FRANCIŠKUS STULPINAS
Mirė Vasario 18 dieną, 5 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
44 metų amžiaus; gimęs Spalio 
4 d., 1882 m., Žarėnų parap., 
Klaišių kaimo, Telšių apskr., 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir myline 
£ius, Amerikoj 3 seseris: Ag
niešką Miliauskienę, Antaniną 
Gedvilienę, Juzefą Strazdau- 
skienę ir brolį Antaną. Dabai* 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 916 W. 18th 
Place.

Laidotuves įvyks Seredoj, 
Vasario 24 dieną, 8:30 vai. ry
to *iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines 

Visi A. A. Franciškaus gimi
nūs, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Seserys ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
CanaI 3161.

ANTANAS VALANTIEJUS
Mirė Pirmadieny, Vasario 22 

dieną, 3:15 valandą po pietų, 
1926 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr. ir parap., Pipaibų 
kaimo, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterj Elzbietą — 
po tėvais Rasimaitę, seserį Ago
tą, dėdę Jokūbą Valantiejų. 
Lietuvoj brolį Franciškų ir bro
lj Joną Kanadoj. Dabar randa
si prirengtas j paskutinę kelio
nę, namuose 3814 So. Kedzie 
Avenue.

Apie lui«lotuves bus pranešta 
vėliaus.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, Dėdė ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

■'<^0

gyvuoju Lietuva, laisva ir ne
priklausoma”. Choras susideda 
iš kelias dešimt vaikučių, ku
riuos be dainų, dar mokinama 
ir lietuvių kalbos. Taip tai 
northsidiečiai gražiai lavina ir 
mokinu savo vaikučius.

Pabaigoje kalbėjo Lietuvoš 
konsulas P. žadeikis. Savo ne 
tiek ilga, liet rimta kalba jis 
užbaigė nepriklausomybės ap- 
vaikščiojinią.

(Tąsa ant O-to puti.)

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Virbui banko
Valandos: nuo 2 4:80 ir nuo 7

Iki 9:30. Nedčlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone CanaI 0464

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas, e

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 - Wc8t 14th St.. Cicero.

Tel. Cicero 8094.

J. F. RAOZIUS
Pigiausia Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti. todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: i SKYRIUS’: 
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. CanaI 6174 TeT. Blvd. 4063

DR. VAITUSH, O. D

SPECIALISTASLIE
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savų darbą, ir 
žemas musų kainas. . Sergėkite' savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West47th Street
Netoli Ashland Avė.

. ------------- - , ■■ ,,

• TPhorte Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

Akinių Pritaikymo Mano > ■ t

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

. Ar skaitant akys greit pavarg
sta?

Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr, Jau J. Smetana
OPTOMETKISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas CanaI 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.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialūs ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis bo jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyru. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pageibą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroc St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
torų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tui tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakai*e. Nedėiioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir gubątomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare
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SULPHUR IŠVALO 00A 
LABAI GREIT

pasirodys

naikintojas, 
šis sulphur 
j j uždėsite, 

Tiktai tie

Nuo didelių odos su- 
skirdimų, spuogų ir iš
bėrimų ant veido, ka
klo, rankų ar kitų kū
no dalių, jums nerei
kia laukti dėl palengvi
nimo nuo kentėjimų ir 
ne malonum ų, pare i škė 
žinomas odos specialis
tas. Uždekit biskutį 
Mentho-Sulphur ir pa
gerėjimas 

sekamą dieną.
Nes jis yra ligų perų 

nieko nėra geresnio kaip 
pritengimas, Kuip tik 
gijimas tuojau prasidės, 
kurie turi nematomas odos ligas gali 
žinoti kaip geras yra šis Mentho- 
Sulphur. Net labai nemalonus niežui 
tuojau išdžiūsta ir nubyra.

Gaukite slovikėlj Ro\vles Mentho- 
Sulphur nuo Bile kokio gero aptieku- 
riaus.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką lai reiškia dvi jūsų. Atsiųs
kite dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

*
Whltekall Phirmacal 

MadUon Avenur 
New York. N. Y. 

ITept. N 1140 J 
Auių*krtc man dykai 

Sulphur.

Co- Dykai
Išbandymui

sampe!| Mcatho-

Tikras Importuotas 
Fuji Bean Sprouts

Vaitojamas vienas arba sumaišy
tas su salotais ir Chop Suey. Taip
gi galima vartoti prie steiko, chops, 
žuvies ir t. t. Receptai ir pilni nu
rodymai ant kiekvieno keno. Nusi
pirkite nuo savo groserninko šian
dien.

Reikalaukit Fuji Išdirbinio — 
Geresnės rųšies ir pigiau kainuoja 
Reikalauk dykai receptu knygutės 

FUJI TRADING CO.
22 E. Kinzte Street, Chicago.

Lai PAIN- 
expklleris 

_ Praveja Skausmui! 
T*rfnk{t« greitai taip, kad ii s 
stebėtinas tmimentaa persisunktų 
per od.] j pat ų vieų, ii kur 
paeina nesmanumai. 
Pain.ĘxpeJ!eris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą ridomis.

3Sc ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER 4 CO. 
Berry & South 5th Sts 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RATELIUOSE
Aukų padengimui lėšų su

rinktu $70.38. Likę nuo paden
gimo lėšų pinigai bos tuojaus 
pasiųsti Vilniaus Lietuvių Ko
mitetui, pagelbėti lietuviams 
vesti kovą su okupantais.

Apvaikščiojintą rengė North 
Sidės Draugijų Sąryšis, atsto
vaujantis veik visas North 
Sidės lietuvių draugijas, bend
rai su Vilniaus Vadavimo Ko
mitetu.

Apvaikšėiojimas darė labai 
gerą įspūdį. Tik gal niekurie 
turėjo pavargti, m gavę sėdy
nių. Bet žinant kaip North 
Sidės lietuviai prijaučiu to
kiam darbui, dabar bus drąsiau 
rengtis prie sekamo apvaikš- 
čojimo, kad padarius jį dar 
gražesnį ir iškilmingesnį.

North Sidietis.

Chicagiečiai remia K. Gu
gių kandidaturą

Chicagiečiai jau nuo senai 
pageidavo, kad SLA Pildomojo
je Taryboje butų nors vienas 
ebieagietis. . Chicago yra di
džiausia lietuvių kolonija, Chi
cago turi ir didžiausias SLA 
kuopas, ir tai ne vieną, bet 
daugeli jų, l>et SLA Pildomojo
je Taryljoje nėra nė vieno chi- 
cagiečio. '

Chicagiečiai todėl šiems SLA 
rinkimams pastatė savo kandi
datą — adv. K. Gugį i SLA iž- 
(iininkus iv yru pasiryžę jj 

vesti ne vien tik lodei, kad jis 

yra ebieagietis, bet ir todėl, 
kad jis kartu yra tinkamiau
sias iš visų kandidatų lai vietai 
užimti. -

šiomis dienomis būrelis žy
mesnių Chicagos lietuvių (SLA 
narių) darbuotojų, visokių pa- 
žvalgų ir nusistatymų, tuo rei
kalu išleido sekamą bendrą at
sišaukimą į SLA kuopas ir na
rius:
“Gerbiamieji: -

Per ateinančiu du mėnesiu, 
kaip žinote, įvyks SLA virSi- 
ninkų rinkimai. Tarp nominuo
tųjų kandidatų randasi adv. 
Kazys Gugis, 36 kp. narys, gy
venąs Cltieagoje. .Jisai yra no
minuotas, ir priėmė kandida
turą, j SLA iždininko vietą.

Mes, SLA nariai, kurie nuo 
senai pažįstame adv. K. Gugį, 
laikome savo pareiga pareikšti, 
jogei mes ne tiktai remiame šį 
kandidatą, kaipo tinkamiausią 
minėtam urėdui, bet ir pataria
me kitiems SLA nariams bal
suoti už jį. Adv. K. Gugio iš
rinkimas iždininku butų visais 
atžvilgiais labai naudingas Su
sivienijimui. Tokios didelės or
ganizacijos finansams tvarky
ti reikia gabaus, energingo ir 
apšviesto žmogaus, — kol to 
nebus, tai niekuomet neišnyks 
SLA nariuose abejojimai ir ne
pasitikėjimas.

Senasis iždininkas yra iššau-( 
kęs prieš save daug kritikos ir 
spaudoje, ir kuopų mitinguose, 
ir net Seimuose. Nepasitenki
nimą juo šiandie daugiausia 
išnaudoja savo tikslams bolše
vikai, kurie norėtų musų Su
sivienijimą “užkariauti” ir pa
versti savo partijos kromelio. 
Jeigu ne tasai narių nepasiten
kinimas sanuoju iždininku, tai 
bolševikų “štumtiąs” butų vi
sai nepavojingas; bet dabar pa

vojos yra, ir be atmainų SLA 
centre jisai kažin ar greit galės 
būt pašalintas.

Taigi įstatykime į Pildomąją 
Tapybą naują, gabią pajėgą, 
išrinkdami adv. K. Gugį S,LA 
iždininku, ir visi pamatys, 
kad tai bus labai sveika jnusų 
didžiai organizacijai!

Geisdami, 'kad Susivienijimas 
tarpių ir bujotų dar sparčiau, 
negu iki šiol, pasiliekame, 

Su pagarba,
Paul M. Žilvitis, M. I)., 
Jos. Mereckis, aptiekorius, 
Justin Kulis, aptiekorius, 
Kleofas Jurgelionis, adv.,
J. Šmotelis, “N-nų” vedėjas,
K. Baronas, “N-nų” Red. narys, 
K. Auguslinavičius, inž.,
I)r. K. Kliauga, 
I)r. A. L. Graičunas, 
M. Kiras, Keal Est.« *• 
VV. Stankūnas, Photo Studio, 
V. Mišeika, mokytojas, 
l)r. A. Montvidas, 
P. Grigaitis, “N-nų” redakt.”

Tie parašai liudija, kad adv. 
K. Gugio kandidaturą remia 
visi Chicagos lietuviai, o jo tin
kamumas tai vietai duoda pa
mato tikėti, kad ji rems ir vi
si Amerikos lietuviai SLA 
nariai , ir kad todėl jis ir bus 
išrinktas ton svnrbion SLA 
vieton. —d.

Pranešimai
Ar nori būti nar.u Ciiicagct 

Lietuvių Draugijos?
Chicagos Lietuvių Draugija Xavi- 

turpiiiės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. Į šilų Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje'. $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašei pa išmokama gyvenan
tiems Bile dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
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 i šitą Draugijų 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pu- 
rankumo galite kreiptis i 4einiuu 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus {stojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

/Xušros Knygynas, 3210 Si. > I si l.-nt <•<! 
Street.

Gražus vakaras Lietuvos Soeial- 
demokratų naudai bus sekmadie
ny, vas. 28 d.. 7 v, v., M. Melda- 
Žio svet.. 2242 \V. 23 PI. Vaidinimas, 
dainos, šokiai, muzika. Visi lietu- 
viai-ės kviečiami atsilankyti į šį 
margą, bet gražų vakarų ir pa
remti kovą už Lietuvos laisvę. įžan
ga tik 75c., šokiams 50c.

LSS. VIII Rajonas.
Susivienijimo Lietuvių Draugijų 

ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas jvyks antradieny, vasario 23 d., 
8 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas-’

Koseland. — Vasario 24 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900-04 S. Michigan Avė., jvyks 
Sąryšio prelekcija tėmoje: “Tolsto
jus, jo gyvenimas ir darbai”. Skai
tys inžinierius K. Augustinavičius. 
Atsilankykite, sužinosite daug ne
žinomų dalykų apie garsų moksli
ninkų Tolstojų, jo gyvenimų ir (tar
inis. įžanga veltui. —Komisija.

Jaunuolių Orkestro nariai atvy- 
kit j lietuvių Auditoriją 7:30 v. v., 
nes turėsime groti dėl Vilniaus Va
davimo KHudo programą. Kaip 
jaunuoliai sugros, tada visi eis ant 
savo praktikų, kurie jvyks Libra- 
ry Room, 29th ir Halsted gatvių.

A. J. Schultz, rast.

Bridgeporte 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščiojimas 
vyks semtoj, vas. 24 d., 7.30 v. v., 
Jetuvių Auditorijoj. Dalyvauja 
Jetuvos konsulas P. Žadoikis, Jau

nuolių Orkestras, “Birutė”, S. Kra- 
saucklenės kvartetas, Ona Vilkiutė, 
Ona- Biežienė ir k. Visi kviečiami 
atsilankyti i šias dideles iškilmes, 
įžanga 25c.

Vilniaus Vadavimo Komitetas.

ASMENĮ)JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Petro Ežerskio ir Ka- 

zimeros Ežerskienės, gyvenančių De- 
troit, Mich. Paeina iš Krutelio kai
mo, Kaltinėnų parapijos. Turiu svar
bių reikalų. Jie patįs ar kas juos ži
no malonės atsišaukti.

MRS. M. LINKUS
4621 So. Fairfield Avė., Chic,.go

IEŠKAU Leonų Šimkų; Gaidų 
kaimo, Kvėdarnos vals., Tauragės 
apskr. Jei kas žinote, meldžiu pra
nešti arba pats tegu atsišaukia. Tu
riu labai svarbų reikalą.

Antanas Kontautas
3148 Auburn Avė., Chicago

ASMENĮ) JIESKOJIMAI , REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

I’OjNĖ Konstancija Kungienė su 
duktere Alena *— 8 metų, permainė 
savo gyvenimo vi“*a. Turiu reikalą; 
ji pati ar kiti kurie ją pažįsta, meld
žiu pranešti man. Duosiu \gerą atly
ginimą.

IGNACAS KUNG1S
1708 So. Union A ve., Chicago, 111.

JIESKO PARTNERIU
PAIEŠKAI' partnerio j reslau- 

ranto biznį. Aš esu viena moteris 
ir negaliu apsidirbli. Biznis eina 
gerai. 2414 \V. 47 St.

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA kepykla — su 

visais {rengimais. 8651 Baltimore A v.,
So. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAl kambarys dėl vieno ar 

dviejų vyrų, šviesus kambarys, garu 
apšildomas. 2 lubos iš šono, po 6 va
kare. 950 W. 33rd Street.

IŠSINUOMOJA šviesus kambaris 
ypatai, su valgiu ar be valgio paga
minimu, visi parankumai, netoli Mar- 
ųuette Parko. 6637 So. Rocksvell St.

KAMBARIS remlai, vyrams ar mer
ginoms. Del dviejų bus galima ir val
gį pagaminti. Maudynė, elektra ir te
lefonas. 4501 So. Albany Avė., 2 lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

PIKKIT PLUMBING4 PAS MUS* 

IR SUTAUPYKI! 35%
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
LevintbnI Plumbing Supply CoM 

1637 West Divislon SL 
netoli Marshfield

b .............. .. i' ............. .

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPkESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distince handling.

Turime dau»j metų patyrimų. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408— Blvd. 76*7 offico

Tel. Lafayettv 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

b '-it____ _ ..
V. M. STULPINAS COMPANY 

Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

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

» I .................................... ... ....................................

PRANE41M.KS MC1ERIMS
Parsiduoda vijnonios gijos Įvai

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

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

Atdara dienomis, Vakarais. Sekma
dieny] po pietų.

Frank SekmonaviČiUB 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

..... , ........................
Tel. Yards 7282

DRIDGEPORT PA1NJING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevų, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Habded St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustipnnum 
pamatus.

4753 W, Madihon Street

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGAS patyręs krlnučius 

prie moteriškų drabužių — kautų 
ir moterų beisterių, 2323 S. Cliff- 
lon Park Avė.

REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ_______

REIKIA 6 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. Nuolat darbas. 
Atsišaukit pasirengusios darban.

JI. Dray, 1417 Bhie Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAUJA No. 1 proga dėl ambitingų 
i vyrų, 1926 metais pinigų uždirbimo 
metai. Mes mokėsime algą, bonus 

; ir komišinų. Jūsų proga uždirbti 
: daugiau pinigų yru čia pat. Paty
rimo nereikia jei jus esate ambitin- 

1 gas. Mes išmokinsime jumis vienos 
geriausiai apmokamos profesijos 
ir suteiksime jums geriausią ko- 
peraciją paremtą daugelio melų pa
tyrimu. (Musų vyrai uždirba daug 
pinigų dabar). Už $1,200,000.00 yra 
parduota savasčių į 20 dienų, tas 
parodo, kad musų savasys yra par
duodamos greit. Atsilankykite ir 
gaukite dalį pelno tų didelių uždar
iau.. Mes galinu- padaryti dėl jūsų 
1926 metus labiausiai pelningus, jei 
jus tiktai tiksite į. musų organiza- 

’eiją. Visi pasekmingi salesmenai! 
uždirba pinigus per visą metą. Visi 
musų managėriai yra parinkti iš 
selosmanų. Jus pas mus galite pa
daryti didelį progresą greičiau ne
gu kur kitur. Ateikite ir par i ma
tykite su manim nelrukdyd imi su j 
v<> laiku nei mana, nes mano lai
kas yra brangus. Mes iš pat pra
džių mokėsime jums algą.

Atsišaukite nuo 1:30 iki 5 tiktai 
pėtnvėiomis ir utarninkais.

\VALTEB A. WOLDON 
Room 429

160 N. La Šalie SI. t

REIKIA aug&tos rųšies lietu-( 
vit> mechanikų, patyrusių buda- 
vojime plieninių karų. Darbas!
bus žinomoj Chicagos Korpora
cijoj. Turi būti inteligentiški vy- 

■ rai ir 100% piliečiai. Rašykite 
suteikdami paliudymus ir paty
rimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Box 681

AUTOMOBILIŲ SALESMAN’Ų
Prie naujų karų pardavinė

jimo South West Side ir ga
ražo. Pardavinėjame vidutinių
Kainų karus. Suteikiame gerą 
pradžią darbe. Puri būti žmo
nės geros reputacijos ii» geros 
išžiuros. Pažymėki! savo paty
rimą. Naujienos, 1739 So. llal- 
stod St. Box 682.

REIKIA vyro ,tvino, gera pro
ga išmokti gerai apmokamo ama
to. Vidutinė alga pradžiai. Suteikit 
paliudymą ir telefono numeri. 

Naujienos, 
1739 S. Halsted St., 

Box 684

RAKANDAI
BARGENAl

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

GERI rakandai. Mes turime daug 
gerų vartotų rakandų, valgomo kam
bario setų, dreserių, išmuštų supamų 
kėdžių, lovų, springsų, matrasų, la
bai pigiomis kainomis. Pasimatykit 
su mumis pirmiau negu pirksite. 
VVEBER BROS., 5916-18 So. State 
St., 5713 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai; pilnas kompletas. Galima pirkti 
atskirai ar visus krūvoj. Utarninke 
galima matyti visą dieną, o kitoms 
Klienoms vakarais po 7 valandą.

3362 Lowe Avenue 
2nd floor

PARDAVIMUI
REIKIA pirkėjų dėl namo $800 

vertės grojiklio piano, 88 notų su 
kabinet benčiumi, 72 roleihj, par
duosiu už $125. Frank Smith, West 
5702,

PARDAVIMUI aptieka, geroje vie
loje, senai įsteigta, geras lysus. Del 
informacijų teiefonuokit Prospect 
3757.

ROOMING HOUSE
12 KAMBARIŲ, netoli Garfieid 

Parko, įplaukų 250, geras lysas, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais. Pigini 
jei pirksite tuojaus.

MR. DYER,
1466 E. 67th Si.

Tel. Midway 6387
.11 ' ■ ■ » .m^ .........

NOFUU parduoti biskį vartota 
$750 vertės grojiku p|eną. Atiduo
siu bile už gerą pasiūlymu, pini
gais arba išmokėjimais, duosiu 85 
rolius ir didelį benčiu. Mr. Kies- 
now, šaukite Seeley OŽ67.

BILLIABDO Salionas (pool room) 
Pardavimui BHliardo Saljonns ant 
Halsted St. prie vielos, kur didelis 
naujas teatniH bus statomas. Lietu
viu apgyventa apylinkė, 9 stalui, 
geras biznis, 5 metų lysas, kaina 
tiktai $350(1, verta du syk tiek. 
Savininkas priverstas važiuoti į 
Kaliforniją. Parsiduoda su mažu 
įnešimu, likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Chas. J. Bagdžiunas, 736 
West 35th St. Boulevard 0012.

J KITELIAI—ROOMING IIOUSES
Aš turiu keletą hotelių ir room- 

ing iiouses dėl pardavimo, visokio 
di(lmno, geriausiose vietose, tikras 
bargenas, cash arba išmokėjimais.

Mr. Dver, 
1166 E. 67th St. 

Tel. Midway 6388

GERAS grojiklių pianų barge- 
nas. Parduosiu augštos rūšies 88 
notų grojikų pianą, labai gerai gro
ja, už $115 ir $11.50 storage išlaidų. 
Dykai benčius, kabinetas ir 69 ro
lės, užmokėsime už dustatymą j 
namus. Jaeob Novak, 2332 Wešt 
Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI
Rooming Ilouse, 11 kambarių, vi

si išrenduoti, gražiai furnlšioti, ren- 
dos $65, lysas, įplaukų $466 į mė
nesį. Pigiai jei parduosime greit. , 

Mrs. i:. Danner, 
4300 Park Aveniu* 
Tel. Austin 31’35

PARDAVIMUI BEKERNfi.
5403 So. Winchester Avė.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 roleltai Ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos

ANT pardavimo bučernė ir gro- 
šerne, Northwest Side, pirmos kle- 
sos krautuvė. Biznis išdirbtas, cash 
visokių tautų apgyventa. Renda pi
gi Kreipkitės:

1835 VV. North Avė.
Tel. Humboldt 9355

PARDUOSIU pigiai hotelį arba 
priimsiu partnerį — moterį ar vy
rą. 206 E. 23 St.

GROSERNE ir saldainių Štoras 
parsiduoda, geroj vietoj, Tony 
Miller, 3148 Auburn Avė.

FOTOGRAFIJŲ studija ant par
davimo. šiaurės šviesa naujausios 
mados įrengta; nuima paveikslus 
dieną ir vakare, gali pirkti jeigu 
to amato ir nemoka; mes išmokin
sime už dyką. Gera proga nupirk
ti pigiai. Box 683, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

PARŠU JUODA bučernė ir gro- 
sernė. Vieta išdirbta per ilgus me
tus. Priešais didelės dirbtuvės. Kam
bariai pagyvenimui. 4235 S. Kedzie 
Avė.

PARSIDUODA Malt and Hops 
krautuvė. 6106 S. State St.

KAS turite parduoti pooltable 
praneškite man. Tel. Ganai 1107.

PARDAVIMUI grošerne ir sal
dainių, ice cream, tabako ir taip 
visokių smulkmenų, biznis geras, 
gera vieta, visokių tautų apgyven
ta, Trys ruimui pagyvenimui. Par
davimo priežastis patirsit ant vie
tos.

4506 S. Tidman Avė.

NAMAI-ZEME '
BARGENAl

Visai nauji bungalows, moderniški, 
$300 cash, kitus pigiau negu rendą, 
priverstas parduoti labai pigiai.

3725 North Cicero Avė.
Palisade 8059

NAUJAS mūrinis bungaiow, $8500 
— $9250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, iniokėli 
nuo $500 iki $1000 ir po $6a j mė
nesį. Spėriai 2 flatų, ką tik už
baigtas, prie Artąsian Avė., cemen
tinė gatvė, 2 karų garažus, $15,500, 
tiktui vienui savaitei. Taipgi 31) pė
dų lotai, prie Artėsimu Avė. nuo 
$1400 ir brangiau. Kiti bungalovvs 
nuo $7000 ir brangesni, mažais iš
mokėjimais. Kiti namui net po 
$1500 ir brangesni. Fred A. Bauch, 
7131 S. Western Avė. Phone Re- 
public 9236.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimuis. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704

NORIU pirkti žemčs nuo 1—5 
akerių Chicago j e, tarpe Cro<\v- 
ford ir Western Avė. j pietus.

Atsišaukite
5709 S. Carpenter St.
Tel. Engle\vood 8137

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
dideli kambariai, modemiškas, gero
je apielinkėje, netoli nuo Central ir 
Beimont, kainu $8,250, $1,000 cash, 
kitus išmokėjimais.

HANSON & OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

... II - ■■■ »■ —•». -

EXTRA — Brightorj Parke parsi
duoda medinis namus, 2 flotŲ po I 
kambarius, elektra, gasas ir toilc- 
tas viduje. Prekė $1300; 4046 So. 
Arlesiun Avė*

NAMAI-ZEME
SAVININKAS priverstas dėl se

natvės parduoti (* fl. po 6 kamba
rius savo modernišką namą, kaina 
$34506, rendo, $540 j mėnesį. Ga
limu mainyti į 2 fl. pečiais šildo
mą, be skirtumo miesto dalies. 
Namas randasi prie gražiausių par
kų. Matykit

A. K. MASIULIS, 
1920 So. Halsted St,, Chicago 

.3 fl. front

TURIU dėl pardavimo ar mainy
mo keletą Boa<l llousų, 2 Road 
Iiouses po II akrų žemės, viena 
turi 10 kambarių, kita 1.3 kamb. 
šokių salės, savo elektriką ir van
denį, kita mažesnė, viena 1 ’/i ake
lių, 6 kambarių ir biznis, 2 karų 
garažas, banes ,0 kita 9 alfieriai. 
šokių sale ir keturi kambariai. Vi
sos yra arti (.Jiicagos ir daro ge
rą biznį. Kreipkitės pas

A. K. MASIULIS, 
192(1 So. Halsted St., Chicago 

.3 fl. front

UŽ $1600 CASH
Nupirksite 8 kambarių namą, 

kaina $7400, savininkas apleidžia 
miestą ir numažins kainą, jei pini
gais dus moiųima. Namas gerame 
stovyje, garažas, cementinė ėlė, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir Kedzie karų ir 
elevatorio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 Nokus nuo 
musų ofiso.

.3153 Montrose Avė.
Phone Juniper 7807

GERIAUSIA proga dabar. Kurie 
norite farmas pirkti arba turite ką 
mainyti ant šitų furmų; 200 akrų, 
su šlaku, 120 akrų, su šlaku, 80 
akrų, su stąku, 40 akrų, su staku. 
Norėdami pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3114 South 
Halsted St.

Už $6,200 greitam pardavimui 2 
aukštų nutrinis namas, 2242 \V. 
21 St., 4—4 kambarių, yru gasas, 
elektra, i odei ai, rendos $61 į mė
nesį, yra vielos dėl garažo, žili- 
geidaujanti telefonokil

\Villington 9040.

DVIEJŲ pagyvenimų muro na
mas, 5 ir 5 kambarių. Netoli par
kų, bulvaru ir mokyklų. Parsiduo
da labai plgiai.Agentai neatsišauki- 
le. 5526 S. Fairfield Avė. 2 fl.

BARGENAS prie 4213 Princeton 
Avė., 16 kambarių namas, gerame 
padėjime, greitam pardavimui už 
$4.000, cash $1,500. Kitus pirmas mor- 
giČius. Pasimatykite su Mr. Williams, 
Drexel 1800.

H. J. COLEMAN & CO. 
4705 State Street

PARDAVIMUI mūrinis 5 ir 6 
ruimų namas. Mūrinis garažas. Ga
ru šildoma; viskas mouerniškai 
įrengta. 10 fialų bildingas parsi
duoda arba išsimaino. Viskas mo
derniškai įrengta. Del reikalingu
mo pinigų greitai parsiduoda. 3036 
\\^62n<l St., 1 lubos užpakaly.

ANT BRIDGEPORTO

3344 Union Avenue, mūrinis mi
mas, 8 kambariai, elektrikas, maib 
dynė, namas gerai užlaikytas, turi 
būt parduotas trumpu laiku, šita 
yra viena iš geriausių vietų Bridge
porte. Del platesnių žinių kreip-

J.* Bagdžiunas & Ck>. 
7.36 West 35th Street, 

j rytus nuo Halsted St.

DIDELIS bargenas, netoli Hum
boldt Purk, 4 flatų mūrinis, 2y5 
uždaromos lovos <*ir 2y4 pečius, 
kieto medžio užbaigimo, 2 karų 
garažas, rendos $190 į mėnesį, kai
na $20,000, cash $4000, priimsiu 
morgičius, 808 N. Sacramento Blvd. 
2 augštas, frontus.

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIA1

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiue 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 Sonth Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

MOKYKLOS
Specialus Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Munager 

u ...................................... ..... ...........

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir iųs galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
iums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba, ■> rašykite. 
International Barher College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, 111.

IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valan

das galite pašvęsti besimokinimui la
bai gero ir gerai apmokamo amato. 
Mes išmokinsime jumis dekoravimo, 
popieravimo, malevojimo, iškabų ma- 
levojimo ir monogramų. Ir kuomet užbaigsite raunu mokyklų, tuomet lėsite lengvai uždirbti į savaitę $66. 
Nieko nelaukite. Veikite greit.

SUPERIOR SIGN SCHOOL 
2139 So. VVabash Avė.

Telephone Catumet 2649
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