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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DlenraStis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Aliejaus skandalo di
dvyriai išteisinti

Karelija kelianti maištą 
prieš sovietus

Vokiečių valdžia slapta gami
nantis ginklų Rusijoj

Scheidemann sukėlė triuk
šmo reichstage

i — I I ■ I ■!

Apkaltino Vokiečių vyriausybę, 
kad ji slapta gaminanti gin
klus Rusijoj

BERLINAS, XII. 16. — Vo
kietijos reichstage šiandie kilo 
didžiausias triukšmas, kąi so
cialdemokratas Phllipp Schei- 
demannas, atakuodamas ap-A
saugos ministerį Gesslerj, kalti
no, kad biudžete esąs slaptas 
fondas ginklams bei aeropla
nams gaminti ir krauti Rusijoj. t 
Scheidemannas pasakė, kad

Albert B. Fall ir Ed. L.
Doheny išteisinti

Buvęs vidaus sekretorius ir 
aliejaus magnatas, kaltinami 
dėl apvogimo valstybės — 
nekalti

\VAS1IINGTONAS, XII. 16.

Karelijos valstiečiy maiš
tas prieš sovietus

Per porų savaičių nužudė 18 
komunistų valdininkų: iš 
Leningrado pasiųsta bau
džiamieji būriai

TALINAS, Estija, XII. 16.—

aliantai žiną viską apie supu- | 
vusias militaristines sąlygas 
Vokietijoj. • I

Atsakydamas Scheidemannui i 
kancleris Marx nugynė jo kal
tinimus, kad valdžia neteisėtai 
naudojanti pinigus militaristi
nėms organizacijoms. Taip bu
vę kiek metų atgal, bet dabar 
to visai nesą.

jokio pranešimo nėsame gavę. 
Del tos priežasties Sacco ir 
Vanzetti Gynimo komitetas 
ryškiai pataria visiems Sacco 
ir Vanzetti draugams turėti 
visados reikalo tiesiai su musų 
ofisu.”

Prie šito Sacco ir Vanzetti 
Gynimo komiteto paieiškimo, 
regis, jokių komentarų nebe
reikia.

Trade Union komiteto ofise 
buvo pareikšta, kad visų unijų 
konferencijoj, kuri bus laiko
ma Beethoveno salėje gruodžio 

121 dieną, tas klausimas busiąs 
>vėl pakeltas ir išrinkta tam 
tikra komisija, kuri turėsianti 
pamatingai ištirti ir nustatyti, 
kiek tūkstančių dolerių pinigų 
komunistai buvo surinkę pa
smerktiems Sacco ir Vanzetti 
gelbėti ir kaip jie tuos iš darbi
ninkų surinktus tūkstančius 
suvartojo.

DR. KAZYS GRINIUS
Lietuvos Prezidentas

— Prisaikintieji posėdininkai Iš Leningrado 
(jury), klausę buvusio vidaus Karelijoj, ties

praneša, kad
Suomijos siena, Koalicija su socialdemo-

reikalų sekretoriaus Alberto 
B. Fall ir aliejaus magnato 
Eduardo L. Doheny bylos, po 
devyniolikos vaandų ginei jimos 
pagaliau išnešė nuosprendį, ku
riuo abudu, kaltinamieji ištei
sinta.

Fall ir Doheny buvo kaltina
mi dėl konspiracijos apvogti 
valstybę laiku, kai Fall buvo 
vidaus reikalų sekretorium pre
zidento Hardingo kabinete.* Bū
damas kabineto nariu, FaM sa
va valia išnuomojo ponui Do
heny laivyno aliejaus reverva- 
cijas Eik Hills, Gal. ir, kaip 
Fall’ui buvo prikišama, už šitą 
tranzakciją jis gavęs iš Dohe
ny 100 tūkstančių dolerių.

Prieš Albertą B. Fall eina ki
ta, tolygios rųšies byla, būtent, 
už išnuomojimą Teapot Dome 
laivyno aliejaus rezervacijų ki
tam magnatui. Harry F. Sin- 
clairui.

įkilę vėl rimtų neramumų. Iš 
Leningrado esą pasiųsta politi
nes policijos (“čekos”) skyriai 
baudžiamon ekspedicijon prieš 
sukilusius valstiečius, kurie 

j per pastaras dvi savaites už
mušę aštuoniolika komunistų 
valdininkų. Daromi masiniai 
areštai, ir daug kareliečių bėga 
per sieną į Suomijos pusę.

indusai vėl atsimeta nuo 
krikščionybės

Per religines ceremonijas 10.- 
000 buvusių krikščionių virto 
vėl indusais

kratais nepasisekė
Vokietijos socialdemokratai 

nutarė eiti koalicijon tik 
šiam kabinetui rezignavus

Šiandie Lietuva ir Amerikos lie
tuviai mini jo 60 metų gimimo 
dienos ir 35 metų visuomeninio 
darbo sukaktuves. Dr. Grinius 
yra gimęs 1866 metų gruodžio 17 
d. Lietuvos Respublikos Preziden
tu išrinktas šių metų birželio 7 d.

H1LSBOEFHA, Indiją. XII. 
16. — Milžiniškose religinėse 
apeigose vakar čia apie 10 tūk
stančių krikščionių sugrįžo at
gal į indusų tikėjimą.

Judėjimas atversti vėl indu-

BERLINAS, XII. 16. —Ban
dymas sudaryti stiprų koalici
jos kabinetą nepavyko.

Vakar valdžia, padarius kaip 
vienu balsu nutarimą, pakvietė 
socialdemokratus įeiti ministe- 
rių kabinetan, idant sudarius 
stiprią, pastovią valdžią, reich
stago narių daugumos remia
ma.

Socialdemokratai tuojau lai
kė nepaprastą pasitarimą, ku
riame buvo nutarta į koaliciją 
eiti, bet tik tada, kai dabarti
nis kabinetas atsistatydins.

Be to, socialdemokratai nu
tarė įnešti reichstage nepasi
tikėjimo rezoliuciją, jei dabar
tinis kabinetas atsisakys re-

Kur komunistai dėjo pinigus, ku
riuos jie- siu inko Sacco ir Vanzetti 

gelbėti?
Komunistų agentūros surinko tam tikslui tūk
stančius dolerių, bet Sacco ir Vanzetti Gynimo 

Komitetas nėra gavęs iš jų ne vieno cento

Prohibicijos vykdyymo 
galva nelaimėjo

Senatas atmetė jo prašymą pa
skirti •/: miliono dolerių šni
pams organizuoti

sus, kurie buvo virtę krikščio
nimis, stipriai plinta. Krikščio
nybei kovoti yra prieš keletą 
metų susikūrus tam tikra indu
sų organizacija, vadinama Saft- 
ha, ir jos darbuotė duoda vai
sių. Per Moplah riaušes 1920 
metais tūkstančiai indusų buvo 
priversti priimti musulmonų 
tikėjimą. >

zignuoti.

\VASH1NGTONAS, XII. 16. 
— Senatas šiandie atmetė iždo 
sekretoriaus asistento, pono 
Andievvs, reikalavimą paskirti 
5(X),000 dolerių jo projektuoja
mai sukurti slaptų šnipų orga
nizacijai kovai su prohibicijos 
įstatymo laužytojais.

Ponas Andreus yra vyriau
sias prohibicijos vykdymo gal
va.

«RNORiąPAWr 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. 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-

•NUSIŽUDĖ TENNIS ČEM
PIONAS LARNED

NEW YORKAS, XII. 16. — 
Knickerbocker klube, Fifth 
avė., šiandie, nusišovė Wm. A. 
Larned, buvęs Amerikos ten- 
nis čentpionas. .lis sirgo nervų 
*liga ir manoma, kad tai buvo 
jo nusižudymo priežastis.

Portugalijoj kilęs ka
riuomenės maištas

PARYŽIUS, XIII 16. — Pra
nešimu iš Lisabono, pietinėj 
Portugalijoj kilęs kariuomenės 
maištas. Vyriausybė pasiuntus 
ištikimos kariuomenės dalis 
maištui patrempti.

SERGĖDAMAS PAŠTĄ NUO 
VAGIŲ, PATS VOGĖ

CLEVELANoTohio, XII. 16. 
— Areštuota laivyno kareivis 
Bob. Russell, kurs buvo pasta
tytas sergėti vieną registruotų 
pašto siuntinių vagoną. Susek
ta, kad besergėdamas vagoną 
jis pats keletą registruotų pa- 
kietų pavogė.

MURPHYŠBORO,U III., XII. 
16. — Traukinys suvažinėjo

Bedarbių riaušes Aus-
trijos sostinėj

V1ENNA, Austrija, XII. 16. 
— Vakar ties Austrijos parla
mento rūmais įvyko bedarbių 
riaušės, ir susikirtime su poli
cija buvo keletas asmenų su
žalota.

NEW YORKAS, XII. 16. — kius tarp Gynimo komiteto ir 
Nesenai unijų atstovų įsteigtas komunistui partijos, Inter- 
Trade Union komitetas (komi- national Labor Defense ir Sac- 
tetas darbo unijoms ginti) iš- co and Vanzetti Conference. 
kelia aikštėn naują komunistų “Sacco ir Vanzetti Gynimo 
skandalą — skandalą ryšy su komitetas buvo kart-kal tėmis 
jų rinktais pinigais Sacco i^Triatuiąmas, kokių jis ryšių tu- 
Vanzetti ginti. rįs su International Laboi

Pasak Trade Union komiteto Defense, komunistų partijos ii 
paskelbto dabar pranešimo, taip vadinamos Sacco and Van- 
'komunistų partija ir jųjų taip želi i Conference vedama pro-

Bednrbių minia reikalavo, (vadinamas International Labor pagania ir pinigų rinkimu Sac-
kad valdžia paskirtų Kalėdų Defense rinko pinigus Sacco ir co ir Vanzetti vardu, 
dovanoms 3*/2 miliono Austrų,Vanzetti bylai be jokio Sacco’ “Gynimo komitetas todei ry- 
šilingų (490,000 dolerių), kurie and Vanzetti Defense Commit- škiai pareiškia, kad Sacco ii
turėtų būt išdalinti bedarbių tee (Sacco ir Vanzetti Gynimo Vanzetti Gynimo komitetas nc-

Komiteto) įgaliojimo ir kad turi nė jokių ryšių su Interna-
jSacco ir Vanzetti Gynimo Ko- tional Labor Defense, nė su
mitetas nėra niekados nė cento komunistų partija, nė su Sacco

•gavęs iš komunistų surinktų and Vanzetti Conference, kuri,
ir renkamų tai bylai pinigu. kaip suprantame, buvo Inter- 

Uhijoms reikalaujant, Trade national Labor Defense suorga-

šeimynoms.

Distrikto prokuroras 
pasmerktas už kyšių 

ėmimą
SAN DIEGO, Cal., ‘ XII. 16.

— Distrikto prokuroras Kem-I 
pley ir jo asistentas Selleck- 
tapo teismo pripažinti kalti ir 
pasmerkti už ėmimą kyšių vie
noj byloj dėl žmogžudybės.

Chicagai ir upielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašairia:

j mirtinai traukinio
Jesse Mastersoną.

Union komitetas nutarė ištirti, nizuota. 
kaip komunistai suvartojo su-| “Tolinus, 
rinktus pinigus, ir tuo reikalu ti, kad nuo 
kreipėsi sū paklausimu į Sacco national Labor 
ir Vanzetti Gynimo Komitetą rinkti pinigus 
Bostone. 'Gynimo I ‘ ‘ -___ ,

(atsakė, kad, pirrpa, jis niekados Gynimo komitetas be paliovos 
nebuvęs įgaliojęs komunistų ir prašė reikalavo jį, kad jis

, mes turime pareikš- 
laiko, kai Inter- 

Defense ėmė 
Sacco ir Van- 

komitetas zetti vardu, Sacco ir Vanzetti

Iš viso gražu ir kiek šilčiau; 
stiprokas daugiausiai vakarų 
vėjas.

4

Vakąr temperatūros buvo 
minimam, 9 vai. ryto, 8°, mak- 
simum, 4 vai. po p., 21° F.

Šiandie saule teka 7:12, • lei-
tarnautoji džiasi 4:20 valandą, 

leidžiasi 5:18 vai. ryto.

jų agentūrų rinkti pinigų Sac-j (International Labor Defense) 
co ir Vanzetti gynimui ir, ant- atsiųstų miltas apyskaitas iŠ 
ra, kad tam reikalui iš komu-savo darbuotės, o taipjau apy- 
nistų ne tik nesąs gavęs nė vie-1 skaitąs iš Sacco and Vanzetti 
no cento, bet nė jokios iš jų su-(Conference darbų. Bet iki šiol 
rinktų pinigų apyskaitos, ne- dar negavome nė jokio paten- 
žiurint, kad jų buvę nekartą kinamo atsakymo į daugybę 
klausta, ką jie su surinktais musų laiškų ir paklausimų dėl 
pinigais darą. • tikslo tų organizacijų, kurias

Sacco ir Vanzetti Gynimo jie steigia, ir dėl jų surinktų 
komiteto atsakymas skamba Sacco ir Vanzetti vardu pinigų, 
šitaip: Kiek International Labor De-

‘'Masiniame S^cco ir Vanzet- fense davė mums suprasti, vi- 
ti Gynimo komiteto mitinge ’šame krašte yra daugybė jo
buvo kaip vieny balsy netarta taip vadinamų Sacco and Van-

Mėnuo [pačĮaryti sekamą pareiškimą, zetti Conference komitetų, iš 
idant aiškiai parodžius santy- kurių mes lėčiau niekados nė

Meksika griaunanti 
“krikščioniškos civi
lizacijos pamatus”

NEW YORKAS, XII. 16. — 
Jungtinių Valstijų katalikų 
episkopatas išleido savo “gany
tojišką laišką”, kuriuo jis įspė
ja pasaulį, kad religiniais su
varžymais Meksikoje esą puo
lami ir griaunami patys krikš
čionių civilizacijos pamatai.

[Meksikoj, kur katalikų ku
nigija buvo begalo Įsigalėjus, 
bažnyčia dapar tapo atskirta 
nuo valstybės 'ir dvasiškiams 
užginta maišytis į politiką. 
Bažnytinių organizacijų ir pri
vačių asmenų laikomose’ mokyk 
lose valdžia reikalauja, kad 
mokslas butų dėstomas pasau
linis. Milžiniškos bažnyčių ir 
vienuoynų nuosavybes paima
mos valstybės nuosavybėn ir 
dalinamos žmonėms. Del to ku
nigai ne tik Meksikoj, bet ir 
Jungtinėse Valstijose ir kitur, 
gvoltu rėkia, kad dabartinė 
Meksikos valdžia, kuri , daro pa
stangų savo žmones išvaduoti 
iš kunigų jungo, apšviesti juos 
ir pakelti jų kulturinį ir ekono
minį gyvenimą, griaunanti 
“krikščionių civilizacijos pa
matus”.]

6,000 angliakasiy gaus 
mažiau algos

PITTSBURGH, Pa., XII. 16. 
— Somerset kauntės anglies 
kasyklų srity neunijinių kasyk
lų savininkai iškabino skelbi
mus, kad kasyklų darbinin
kams algos vėl nuskeliamos iki 
tos normos, kuri buvo prieš 
lapkričio 1 dieną.

Mat praeito lapkričio pra
džioj neunijinių anglies kasyk
lų savininkai vakarinėj Penn- 
sylvanijoj ir West Virginijoj 
buvo angliakasiams algas padi
dinę.

Nuskėlimas algų palies^ apie 
6,000 “open shop” kasyklų dar
bininkų.

Popiežiaus darbininkai 
paskelbė streiką

Reikalauja daugiau algos; Po
piežiaus majordomas ir palo- 
ciaus prefektas rezignavo

ROMA, Italija, XII. 16. ~ 
“Šventas Tėvas” Pius XI irgi 
turi vargo su darbininkais. Kai 
prieš kurį laiką Vatikano dar
bininkai, skųsdamies dėl menkų 
algų, pagrūmojo streiku, jiems 
buvo šiek tiek pridėta dau
giau. Tečiau tas priedas bu
vo taip menkas, kad darbinin
kai, nepatenkinti, reikalauja 
daugiau ir, savo reikalavimams 
paremti, paskelbė streiką. Auk
štieji kunigai pralotai vakar 
laikė specialinį friitingą dalykui 
apsvarstyti, ir tuojau po to 
monsinjoras isamper, popie
žiaus majordomas »ir apaštališ
kų rūmų prefektas įteikė po
piežiui savo rezignaciją, — 
nors Vatikanas neigia, kad 
Samper nerezignavęs ir kad 
Vatikano valdininkuose nebusią 
jokių atmainų.

.Japonijos ciesorius miršta
‘Tokio, Japonija. XII. 16. —

Japonijos ciesorius Josihito 
miršta plaučių uždegimu.

Patarnavimai 
Patogumas 
Saugumas

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, ku
rios pritrakia lietuvius siųsti pinigus Lietu
von per Naujienas.

1. Naujienos duoda geriausią patarna
vimą pinigų siuntėjams, ir Naujienų kores
pondentas Lietuvoj - Lietuvos Koperaci- 
jos Bankas—pinigų gavėjams. Greitumas j- 
eina j patarnavimą.

2. Per Naujienas yra patogiausia siųsti 
dėlto, kad Naujienose galima atlikti reika
lus dienomis, vakarais ir sekmadienias ir, 
taipgi per skyrius ir per paštą iš kitų 
miestų.

3. Naujienos duoda visišką garantiją 
už siunčiamus pinigus, kad bus išmokėti ad
resatui ar grąžinti atgal jei adresatas ne
būtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per 
Naujienas, tai kainuos jums tiktai 50 centų. 
Sekamos vietos suteiks jums patarnavimą.
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 Sp. Halsted St., Chicago, III.
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'EROVės skYRIUŠ CHICAGOS
iš geriausiu karvių 
pieno ir gryno 

cukraus specialiai 
Al kudikipkuriem 

reikia tikro 
maisto dėl jįt 

išauginimo

j DEL APRŪPINIMO 
j MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

•rarbM Maumai Ir taaUI

rim rasalarHkate laika-

tarvUBaeML

STRAIPSNIS 207

ATIMANT NUO KRUTU

Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtų 
įeikia atimti tarp devūito ir keturio
likto mėnesio. O nekurtos sąlygos ga
li priversti dar anksčiau. Pavyzdžiu, 
išsenka motinos pienąs. Arba 1 
oras gali turėti ant laiko įtakos. Nė
ra patartina atjuhkti karštame 
jei nėra svarbios priežasties.

' I Atjunkai reikia pamažu. Tada kū
dikis lengviau prisitaiko prie kito 
maisto. Galima protarpiais duoti kre
kerių arba košelės. Ta.< prigelbsti I 
junkinmi. Atmink vienok, kad kudi-i 
kis <’ ‘ ” ” ' ’ ’

vėl,

ore,

ŽINIOS
Pirmieji receiveriai gatve 

karių kompanijai
West Sidės ii North Sidės lini 

joms paskirti receiveriai 
Vienas karteris ir transfe 
riai yra pavojuje, 
gal neteks pajamų 
kariu

J*****4-*-'* 
vo pelno, kai$o atlytniitną už 
gatvių naudojimu H to pelno 
kuris buvo laikorrias askirame 
fonde, miestas turėjo pabūda
vo! i požeminius kelius. IŠ 
North Sidės kompanijos mies
tas gaudavo apie $840,000 j 
metus. Dabar • tu pinigų vei
kiausiai nebegaus. Jeigu Ir ki
tos kompanijos pareikalaus re- 
ceiveflo, tai miestas neteks 
apie $2,100,000,000 pajamų 
metus.

North Sidės kompanija 
išsiskirė iš kitų kompanijų

lių
Są-

Miestas 
iš gatve

kompa-

derybas su 
sutartį. Da- 
kompanijos 
gatvekarius 

ateinančio

Užvakar gatvekarių 
nija parodė prie ko ji eina, at
sisakydama vesti 
miestu apie naują 
barti nė gatvekarių 
koncesija operuoti 
Chicagoje baigiasi
vasario 1 d. Bet kompanija vis 
vilkino derybas apie padarymą 
naujos sutarties, taip kad iki
šiol netik nėra padaryta naujos 

11 sutarties, bet net ir jokio susi- 
dar negali pilnai suvirškinti krek-. tarimo nepadaryta, net ir de- 

į molinio maisto be 18-20 mėnesių. To- ■ ----EAgLEERAND tlęl reikia tokio maisto vengti. Bul- 
CONDfiNSED MIUl > pupos ir panašus maistas turi

daug krakmolo ir 
• davimą.

Ęet Busby, kuris atstovauja! 
penkias pietinės miesto dalies’ 
gatvekarių kompanijas sakoj 
kad- tos kompanijos bent kol-Į 
kas nemanančios receiverių rei-f 
kalanti ir priimsiančios ’ konce
sijos prailginimų. Bet apie tai 
jos pasidui ėsiančios. Paside-

jufigou ir jw to rereįvertai m> 
rėst, galės panaikinti vieną kar
terį ir transferius. Tai yra, ji 
galės nebepriiminėti kitų kom
panijų transferius,- nė gi jos 
transferiai nebus geri ant kitų 
kompanijų gatvekarių. Tokiu 
budu jau vieno karterio galbūt..,— ,,——,— ------ x------------
nebeužteks. Betgi niekurie sugrosianti ir North Sidės kompa- 
ko, kad karteriai ir transfe- 
riai busią palikti po senovei, 
kaip kad dabar yra. Tik esą 
kompanijų vardai pasikeisią.

Dabar gali receiverių parei
kalauti ir kitos kompanijos.

nija. Bet nė viena kompanijų 
neužtikrina, kad prailginimas 
bus tikrai priimtas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

□m Atdara vakarais iki kalėdų iki 9:30 vakaro

KLAROS
rzom SOUTH HALSltD ST.Į

n

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daikty laikrodėliy, 
deimantu, piany, radio, 
phonografy, rakandu, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimą.MR. BUISHAS, 

N<>. 14, maloniai pn- 
šo, kad jus jam patele- 
fonuotumčt Koosevelt 
2700 dėl susitarimo, jei 
jus norite.

THE CABLE-NELSON GROJIKUS

$5 i savaitę

štai yra tikrai tobulas pianas — 
pianas, kuria suteiks jums links
mumą visados —pianas ant kurio 
jūsų vaiku vaikai gros su malonu
mu. Jus negalit gauti gražesnio 
piano arba gražesniu balsų negu 
Sis.

■ rybos nėra tinkamai pradėtos. 
į TAd iki užsibaigimu i koncesi- 

reikia vengti jo jų jokiu budu negalima bus 
/naujos sutarties padaryti. Mie

sto taryba nutarė koncesiją 
prailginti» šešiems mėnesiams, 
bet vargiai kas bus padaryta 
ir per ateinančius šešios mė
nesius. Visi spėjo, kad gatveka
rių kompanija nori užbaigti 
koncesiją be naujos sutarties, 
tada ji galėtų kreiptis į teismą 
ir prašyti paskirti receiverį ir 
po to varyti savo biznį su teis
mų pagalba, visai nesiskaitant 
su miestu ir jo gyventojų rei
kalais. Juk receiveriai butų ar
timi kompanijos žmonės, ku
rie vestų visą biznį kompani
jos, o ne gyventojų naudai ir 
su jokiais miesto patvarkymais 
galėtų nesiskaityti, nes jie flt-1 
sakom ingi tik prieš teismą, o 
ne prieš miestą. Kad taip yra, 
aiškiai pasirodė užvakar.

Gatvekarių kompanija susi
deda iš šešių kompanijt|, ku
lias miestas privertė susivieny
ti, kad galima butų visame 
mieste įvesti vieną karterį ir 
transferius ant visų linijų. Vie
na tų kompanijų, 
Bailways Co., kuri 
North Sidės ir West 
jas, jau išreikalavo 
verio: Su pritarimu 
jos, Westinghouse FJectiic and 
Mfg. Co. ’ kreipėsi prie federa
linio teisėjo Wilkerson, prašy
dama paskirti tai gatvekarių 
kompanijai receiverį, nes ji ne
galinti skundėjams 
$67,075 bilos, nors 
kompanijos pajamos 
$160,000 ir niekas nežinojo iki-/ 
šiol, kad ta kompanija turėtų 
mažiausių finansinių 
Skundėjai aiškinasi, 
pthiija turi išleidusi 
$103,000,000, kiniuos 
mokėti prieš vasario 
neturi būdų tuos bonus atmo
kėti ir jei nebusiąs paskirtas 
receiveris, tai pasidarys dide
lis sumišimas ir paskui busią 
sunku kompaniją iš finansinių 
keblumų išpainioti. Teisėjas 
VVilkerson mielai išklausė kom
panijos reikalavimo ir paskirė 
tris receiveiius — patį Chicago 
Bail\vays Co. prezidentą Henry 
A? Blair, John J. Mitchell iš 
Illinois Trust Co. ir Frederick 

&4. H. Bavvson iš (Tnion Trust Co.
Miesto taryba lailė susirinki

mą, kada atėjo žinia apie re
ceiverių paskirimą. Kilo di
džiausias pasipiktinimas. Visi 
kaltino kompaniją, kad ji de
rybas kaip įmanydama trukdė 
ir visaip manevravo,, kad nebū
tų padaryta naujos sutarties, o 
ir receiveriais 
žmones, kurie 
trukdė deryboms. Iš to dauge
lis spėja, kad įia yra suokalbis 
ir kad kompanija visą tai ty
čiomis darė.

patartina pasi- 
Jis žino, kuris

Pradėjus junk imą 
tarti su gydytoju, 
maistas tavo kūdikiui geresnis ir pa
sakys jums.

Brendimo laikas mergaitės gyveni
me pastato kiekvieną motiną ant ner
vų. Tai rūpestingiausias laikas mer
gaitės gyvenime. Tai laikas, kada vi
sos jos pažvalgos yra keistame sto
vy, kurios pamatas gludi fiziologijo
je. Tai laikas kada jos sveikata turi 
rūpėti. Jos sveikata šiame laike ypa
tingai priklauso motinos rūpesčiui. 
Kiekviena motina turi rūpintis ir 
auklėti savo mergaitei sveikatą ir 

' stiprybę pirm laiko, kad ji galėtų 
• lengvai pereiti šitą laiką.

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti

i tarpe mokyklos vaik^ parodė, kad 
Tiktai įmerkit dėl Spalvos vaikai penėti su j:agie Pienu viduti- 

- - - - - - — * - , niškai gavo 7 svarus daugiau svorio
Sek 

  savo vaiką atydžjai. Dažnai pasverk. 
Atmink, kad nedapenėtas vaikas vi- 

Kiekvienas 15' sados sveria mažai. Jaunam vaikui 
centu nakplis tu-' reikia lIuoti (,u šaukStu .EaS|e Pi*n? centų panelis tu ^a8(|įeną atmiešto su. trinu vertimi 

AįL ii paprastus nu- ^puodelio šalto vandens. Duok pary-
JĮjm A rodymus, kad, «■*« įM .Sen’“"' valk1ai

it v ( dažnai j| labiau mėgsta su ginger ale,
mote- vaisių sunkomis, arba suplaktu kiau

šiniu.

JOS. F. BUDRIK 
Pianą Krautuvė

Ui i! 
kuponu

dykai Hetu- 
vlftkai pamoki

kaip priilurėll 
ir penkti »av» ir 

Juaų kūdiki- iškirp
kite i r prisilakite 

tiandie bu jūsų vardu
ir adr.au.
HE BORDEN COMPANT 
■<ren Bldg. New YorkHor

ARTISTŲ IŠRINKTAS 
GRAND PIANAS

“DIAMOND NUDAŽO” 
BILE KUBUS, DRAPERY

..v „ • • i •» vi i - - ----- ■ niSKai gavo i svarus uuuRiau311*8 pavilinkit dėl Dažymo regu paprastu pienu penimieji.

- kiekviena 
ris gali nuspal- g 
vuoti švelnia 
spalva arba nu- Motinos, kurios renkasi sau valgius 

I protingai, išaugina savo vaikų stiprų 
ai ir suteikti spal- j kūną kad išaugtų normaliai ir atsi- 

-• • • laikytų nuo ligų. Vienas pirmutinių
dalykų, tai apsaugoti nuo užkietėji
mo vidurių. Tai lengva yra atiekti 
valgan kasdien Kellogg’s All-Bran. 
Jei valgysit Kellogg’s All-Bran regu
liariai skilvys pradės veikti norma
liai, nes jis išvalo žarnas ir veikia 
normaliai.

dažyti turtingi
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų - yisoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit uptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Skaitykit atydžiai šiuos straipsnius 
kas savaitę ir pasidėkit ateičiai.

IŠKILMINGA VAKARIENE
Su Puikiu Programų Rengia

Lietuvių Tautiška Parapija
. 3501 S’o. Union Avenue M

Nedėlioj, Gruodžio (Dec,) 19 d., 1926
Pradžia 7 valandą vakaro

Naudai pataisymui bažnyčios ir svetainės
Malonus Lietuviai: — Atsilankę j šią vakarienę pasivalgysite 

skanių lietuviškų virtinių, išgirsite pamokinančių prakalbų ir gražų 
programą iš juokų ir dainų, ir paromsite Jautišką Bažnyčią kovo
jančią už teisybę. — Kviečia KOMITETAS

i m
im

im
ti t

rt
ir GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS t 

PAS C. J. GURIN
Brighton Music and Jewelry Store 

4216 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 8617 

e

Čia yra didelis pasirinkimas auk
sinių daiktų, deimantų ir visokių 
muzikališkų instrumentų: kainos 
yra prieinamos dėl visų.
Pianai, Victrolos, Radio ir Voleliai 
dėl Player Pianų ir Rekordai di
džiausiame pasirinkime.

Musų kainos yra pigiausios ir tavoras garantuotas
— • . ....... "-t——~-rr -—................ .....y

i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 UooMevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.
‘i «

Palyginimas lengvai darodys, kad šis naujas ar
tistą modelis ffrand, lygus huby grand, kuris yra 
parduodamas už. $600. Geri pirkėjai visuomet 
nori palyginti, ar jis pirks, CQQfl
ar ne ^wvU

Kerzheim Grojiklią Pianą Outfitas 
$345

l)vk*]i Dilino Uždangalas, Liampa, Muzikos 1 
Roleiiains ('abinet ir Benčius

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen

šis kuponas bus priimtas kaino 
DVIDEŠIMTS 1‘IvNKf, bei ne 100 dolerių, ($25)kaipo dalis įmokėjimo perkant Naują Pianą, 

Grojiklj Pianą, Grand Pianą iš musų Pianų Krautuvės

, Klein Bros. Dept. Store, 20 & Halsted St.

ta ir vartota geriausių kon
certinos muzikantų ir 

mokytojų.
Taipgi turime visokios rųšies 

kitų muzikališkų instrumentų.
Mes spausdiname Lietuviškos 

muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - EIsnic Co.
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

Chicago 
operuoja 

Sidės lini- 
sau recei- 

kompani*

užmokėti 
dieninės 

siekia

keblumų, 
kad kom- 
bonų virš 
reikia at- 
1 d., o ji

išprašė tuos 
daugiausia ir

Pasvirimas, receiverių gali 
duoti svarbių pasekmių. Turė
dama receiverį kompanija ne- 
beprivalo skaitytis su miestu. 
Ikišiol gatvekarių kompanija 
mokėdavo -miestui 55 nuoš. sa-

and «?ee JMDo/
Nera&Jums \Reikalol

Ieškoti manęs kur nors ant Šiaurinio Poliuso, po neži
nomas vietas, kuomet aš esu čia pat — kiekvienoje krau
tuvėje, kiekvienoje biznio įstaigoje, kuri skelbiasi

NAUJIENOSE
Aplankykite juos ir pirkite pas juos savo gyvenimo reik
menis ir Kalėdines Dovanas.

• - .m.; i

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
25 centai — gaunamas 

Naujienose
knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

Kaina

ar moteris

šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

Kultūra No. 10
Kaina tikįdomi k

45c.
Galima gauti 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St
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Lai Columbia Naujo Proceso Rekordai suteiks jums 
Švenčių pasilinksminimą. Jus galite pasirinkti iš dideles 
daugybės artistu ar muzikalių dalyku tą viską, ko jus 
norite išgirsti grojant ir dainuojant jūsų pačių namuose. 
Columbia turi getiausius artistus ir Colurnbijos rekor
dai. iekordai, kuriuose nesig rdi čirškimo, visuomet yra 
pilnai tinkanti šokiams, kaip lygiai ir kitokiems pasisma
ginimams. Žemiau surašyti iekordai yra pavyzdžiai Co- 
lumbijos vėliausiu pasiulymv visuomenei.

10 Colių 75c.
Išgėriau Septyni:;*. louas ButėnąBaritonas. 
Lopšinė. Jona> Butėnas, Baritonas.
Kitayanka. Polka. Igrajino volutnbijos Orks. 
Kaimiečių Vairas. Jgrajino Columb’jos Orks. 
Kalėdų 4’asveikirimas. Ona Riežhbė, Sopra
no. Salonu- Geru nė, /Vito.
F.i, Kalėdos. Ona Bicžien?, Soprano, Salomė 
Cerienė Alto.,
Šventa Naktis jonas Butėnas. Baritonas. 
Kai Jau Kristus (lema. Jonas Butėnas, Barit.
Ištikimas Draugai Polka Instrut.ientališkas 
ICvartvta <.
Rcg.na Vakas. I ns! t intictt t aii.škas Kvartetai. 

„Dul Dul Dūdele". Justas Kudirka, Tenoras. 
„Džingcliukai". lustas Kudirka, Tenoras. 
Linksmas Medžiotojas. Polka. Jgrajino 
Col-iml.ijos Orkestrą.
Linksma Porelė. Polka. Jfciajino Colmnbi- 
jos Orkestrą.

Kalėdų Rinkiniai — 10 Colių 75c.
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Avė Mana. Olga Roller, Soprano.
Sveika Mana Marė KarJhutt, Soprano.
Linksma Diena Mums Nušvito. Jonas Butė
nas, Baritonas.
Pulkim Ant Keli t. Jonas Butėnas Baritonas. 
Dar k h Alvvų. lonas Butėnas, baritonas. 
Jėzau Kristau M .ioniausias. J. Bti’cnas, Bart. 
Gul Šiandieną l<»nas Butėnas. Batitonas. 
Sve kas Jėzau Mažiausias, tunas B ’tėnas. Bar.
Kūtelė. Kun. S J. StriKKue, Tenoras. 
G toriu Kun. S I. Stručiais, Teroras.
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis. Tėvynės 
Kalėdų Giesmės.
Ateikite čia Jus Ištikimiem Ttv nis Kalė
dų Cicsmės.
Šventoji Iškilniu voji Nakt s. Tėvynės Kalė
dų Giesmės.
(J Ištikimoji FiGu. Tėvynes Kalėdų Giesm.

( olntnbia Phonogrnph Company — New York

j Columbia
PROCESS Records

The Electric Records 
VVithout Scratch

,------ r__________

,,Plauk po Amerikos Vėliava** •
Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Kada nors kil.j inetq ius gal planuojate atlankyti 
savo tėvyne. 1 ,rm laivakortės pirkimo apsimokės 
'l'amistoms patynnėti greitus ir puikius laivus United 
States Linijos 1a.vyno.

Keliavimas Iii) • laivu, valdomu ir operuojamu Su
vienytų Valstijų Valdžios, po Amerikon vėliava, su
teik* jums nauj} idėjų patogios, pilnos džiaugsmo 
kelionės. Erdvi s kambariai, apstumas gero valgio, 
plati vieta ant il'-nių ir malonios draugijos just) tau
tiečių.

Tarnai kalbami jūsų kailių ir draugiški veikimai ke
lionės laiku pad. rys justi važiavimų niekad-nejiamif- 
šlamu.

Sausio n-'i e-i išplauks laivai sekamai:
3. S. PresidT.t Usrding ......................  Sausio 12
S. S. Republle.............. ........................  Sausio 22

Jūsų laivakorčių agentas ant vietos maloniai su
teiks visas maęijas apie speciales ekskursijas 
ruošiamas kitais metais, arba rašykite tiesiai pas

Lines "
110 S’o. Dearbom SU Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Paul Areno

Neregio šuo
• !■ >!■ —>

- Poilos, ei, ponas!
] šįlų šauksmų, tariu dreban

čiu balsu, aš atsigręžiau ir pa
mačiau stovinti žolėje seną 
žmogų, kuris mosavo lazda.

—Atsiprašau, ponas, tęsė se
nis, l?et aš esu neregys ir dau
giau kaip valandą stoviu šitoje 
vietoje. Tamsta esi pirmas, 
kurio žingsnius išgirdau akme
nyse.

Jis mane paklausė, ar aš pa
lįstas vietą ir, man teigiamai 
tlsakitis, paprašė mane, kad jj 
nuvesčiau j šunų kiemą.

Kaip lik šunų kiemas buvo 
netoli.

Amato elgeta (Paryžiaus ne- 
togiai beveik nesiverčia kitu 
amatu) jis, prieš dvi dienas 
kartu su savo šunim, kuris ken
tė dėl kaitros, praeidamas pro 
kuklią smuklę, kur parduoda 
razinkų skonies nebrangiai mo
kamą vyną, panoro atvėsti. Kad 
ir koks neturtingas botum, vis 
tik gali tureli troškulį, bėgio
jęs rytą po vieškelių dulkes iš 
termos j fermą.

Nelaimei jis užmigo ir niek
šai pasinaudojo jo miegu, kad 
įtupi.uitu šuns virves ir jį nu
sivestų. “Nes jie j j nusivedė, 
ponas, ųusivede jėga; savo va
lia tas geras gyvulys manęs ne
būtų palikęs, kad juos sektų. 
Toks geras šuo, ponas... Aš jj 
draugiškai vadinu Asiliuku, ka- 
langi jisai kartais mums he- 
uginčijant, kai . sumanydavo 
vesti mane ten, kur aš nenorė- 
lavati, buvo toks pat uŽsispy- 
ėlis, kaip ir žmogus’’.

Trumpai sakant, kelių dar
bininkas matęs gan prastai ap
sirengusius, atrodančius prie- 
niesčių valkatomis tris civilius, 
kurie, juokaudamiesi, lyg kokį 
negi rą šposą iškrėtę, tempę 
iviganį šunį miesto link. Ir 
kadangi žmogus, likęs vienas, 
kibai nusiminė, tai krovinių 
vežėjai sutiko ji pasodinti į sa- 

o vežimą. Atvykęs-, jis tuojau 
^radėjo visur po truputį tei
rautis. žmonės jam pasakė, 
kad paklydęs šuo be apikaklio, 
visai panašus į neregio šunį, 
bėginėjęs gatvėmis. Jis tokiu 
budu ieškojo asiliuko dvi die
nas. ir kai jo nerado, kažkas 
natarč jam kreiptis j šunų kie- 
ną. “Aš apie tai nežinau, po
nas, bet man rodos, kad tai yra 
ta vieta, kur uždaro šunis l>e 
šeimininko. Tamsta supranti, 
juos nugalabija, jeigu jų nepa
reikalauja per parą. Kad tik 
Asiliukas nuo vakar dienos te
nai nebūtų pakliuvęs. Bet Asi- 
’iukas yra gudrus, jis žino tik 
mane ir vikruolis ne taip greit 
hiosis pagaunamas.’’

Neregys ėjo visą laiką kal
bėdamas, stengdamasis nusira
minti ir atsigauti; bet aš ge
rai mačiau, kad širdies gilumo
je jis buvo labili susirūpinęs 
Asiliuko likimu.

Juo arčiau buvome prie tiks
lo, juo labiau susijaudinęs jis 
kalbėjo ir urnai visas išblyško, 
kai sustojęs aš pasakiau: “Tai 
čionai“.

šitas trobesys buvo naurus 
ir savo vaizdu galėtų j varyti 
žmogui didžiausią nusiminimą. 
Priešais bokštą, kuris, be abe
jones, kadaise buvo tvirtovės 
dalis, buvo inažas kiemas. Ant 
durų buvo parašas juodomis 
raidėmis: “šunų kiemas“. At
sidūrę čionai šunes, kaip .sako, 
turėjo nujausti savo mirtį.

Mes paklabinom; mus įleido 
tarnautojas galionuota kepure. 
Jis mane pažino ir tuojau pa
sidarė meilus.

—Panašiai į liūtę nukirptas 
neregio šuo? Ne! Aš neatsime
nu neregio šunies. Bet visuo
met galima pažiūrėti; tamsta 
supranti, tiek daug jų atveža. 
Nuo kurio laiko įsakymai labai 
stropus dėl siutimo priežasties.

Ir šypsodamasis jis mus nu
vedė į kiemo kampą, kur, per
matomoje šunidėje laukė savo 
likimo keletas dar nepareika
lautų šunelių.

Mums priėjus jie nelojo. Re
zignavę ir melancholiški, jie 
ramiai į mus žiurėjo.

Neregys pašaukė Asiliuką, 
bet Asiliukas neatsiliepė.

—Štai, tarė tarnautojas, vi
si vakar dieną pagauti šunes.

—O kiti, užvakar dienos?
—O! šitų sąskaita išlyginta; 

ir nuo ryto jiems nebereikalin
gas ėdalas.

Tada, negalėdamas daugiau 
paslėpti savo liūdnų nujauti
mų, neregys sujaudintu ir mal
daujančiu knisu paklausė:

Ar man bus leista jų pa
žiūrėti? Kad įsitikinčiau... jei 
kartais....

Nieko nėra lengvesnio, jie 
yra čionai; kaip tiktai vaikinas 
iš šalies pasivėlino ir nepaėmė 
dar savo dalies.

Musų negarbingai atsiliku
sioje provincijoje nevartojama 
civilizuotų mokslo išrastų prie
monių šunims ^galabyti. Juos 
neužtroškina anglių degimu, 
bet pasmaugia, kaip senais ge
rais laikais.

Apskritoje, gaubtomis lubo
mis salėje aplinkui kabojo ant 
kablių įmuštų i sienų pusė tu
zino šunų su kilpa ant kaklo.

Plonas, kaip ugnies įkaitin
ta viela, saulės spindulys skver
bėsi pro ambrazūrą; ir šitas I 
spindulys, barstydamas auksą 
ant raudonų ir blogai išplautų 
grindų, didino reginio šiurpu
lingumą.

Pasišlykštėjęs', aš bandžiau 
išvesti neregį:

—Einam! Tamstos Asiliuko 
čia nėra.

Bet nepasitikįs neregys atsi
sakė. Jis turėjo savo mintį ir 
norėjo patsai sužinoti.

Iš lėto drebančiomis ranko
mis jis čiupinėjo vieną po kito 
’avonus. Ir kai kada jis svyra
vo, bijodamas pripažinti Asi
liuką.

Prie trečio - garbanuoto 
pudelio, — aš pamačiau, kai 
jis sudrebėjo ir sujaudintas vėl 
pradėjo savo tylu tyrinėjimą. 
Nauja akylesnė kvota jį įtiki
no. Jis, nuims tarė: “Aš labai 
bijojau, šitas panašus į jj, bet 
tai ne jisai.“

Paskui, kai f?s atsidūrė ties 
paskutiniuoju, tarė lengvai at
sidusęs:

Jus esate geri žmonės, aš 
jums dėkoju. Matote: pama
nęs, kad Asiliukas gali būti ne
gyvas, aš negalėčiau užmigti 
visą naktį... <Ret dabar, jeigu 
atvežtų aviganį šunį ir jeigu 
tai butų Asiliukas, jo nenuga- 
labis, kadangi aš jo reikalauju 
iš anksto.

Tarnautojas pažadėjo ir pri
dėjo :

Tai s tamstos teisė, jeigu 
tamsta šičia atvyksi kiekvieną 
rytą. Bet aš tamstai patarčiau 
palaukti. Saule leidžiasi ir ve
žimas su pagautais šiandien šu
nimis netruks atvažiuoti.

Jis tiesą pasakė: vežimas at- j 
važiavo su dideliu skambučiu j 
priešakyje. Skambučio garsas 
pravažiuojant kėlė už tvorų ir 
ant durų slenksčio įnirtusių lo-
jimų koncertą. Du žmones op- 
siginklavę virvutėmis ir virvė
mis j j lydėjo.

Priešais šunidę buvo nuleis
tos nuleidžiamoj durys, kas 
darė vežimą panašų į didžiu
lius siųstus. Bet Belaisviai, įs
pėdami, nenorėjo išeiti.

—Asiliuk, ar tu čionai? švel
niai tarė neregys.

Vienas šuo unkšdamas, pami
šęs iš džiaugsmo, iššoko.

—Ak, Asiliuk! ak, kvaily, 
daveisi pagaliau pagaunamas.

Asiliukas jau atstatė kaklą 
savo apikaklei laižydamas ran
kas, kurios jį rišo.

Ir, tuo tarpu, kai aš mokė
jau tylomis šunų kiemo mokes
nį, neregys šaukė:

—Eik, Asiliuk, eik pirmyn, 
tiesiog į kaimų. Eik, Asiliuk, 
toliau nuo šitų miestų, kur 
žmonės šunis karia! [“L L.“]

Iš prancūzų kalbos verte
Kapnys.

SANTAL 
MIDY

Greitai sušvel
nina s kaus-
mingą nusišla- 
pinimų. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodj 
*‘Midy”. Par-

visose

Dcntistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausių dentisterijos 
darbų už kalnas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Iloseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. VVeHtern Avė.
Valandos: b iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartj.

Phone Hemlock 2061

Tel. Lafayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vąk. (Ki
tam laike pagal sutarti).

1120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERE A 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprausi ė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0313

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optemestrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai piaktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dykų pa 
tarimas, dar i. 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
geibų.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Lietuviai Advokatai
Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUSERKA

3252 So. Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411;
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir merfj- 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutkrt|.

k. JURGELIONIS
A D V O K A ė A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylns vlanoFe teismuose. — Ab
straktai. —• Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti lx)avitt St.
Telefonas Ganai 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

lt S. La Šalie SL Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdr.iunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
TeH.{.}y”ie Koosevelt 9090 

Namų Tele/vfiay Republic 9600

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

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

/-------------------- ---------- ---
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie jiuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

..jj-" 22— j-ZjZZ.'j"j_ —

G E R B. Naujienų akai- 
tytojos ir skaitytojai 

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

!> --------t.-.' - riKSS-.sas8T5?

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrų — žilumų arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrų, ūkanų ar lietų.
3. Besiartinančių audrų ir smarkų vėjų.
4. Sniegų, pūgų ar šerkšnų, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

*

šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet ‘‘Naujie- 
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po....................75 centus

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

MR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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 SU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

(Dienomis: Canal
8110- uNaklo 

South 'hore 2288 
BouleTard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. ▼.>•--- - - - - - ----- - ■ -

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų lin.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vrrilkų <v
' Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Fairfai 8858

v________________________________—

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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(SVEIKINIMAS DR. K. GRINIUI
• •••••• • • • •

PERGALĖJUSIOS DEMOKRATIJOS VADAS
• •••••

PRAEITIES KOVOS Už LIETUVOS LAISVĘ
• • • • • • •

DABARTINIS LAISVĖS PRIEŠAS KLERIKALIZMAS

Lietuvos prezidentui, Dr. Kaziui Griniui, šiandie su
laukusiam 60 metų amžiaus, “Naujienos” reiškia nuošird
žiausių linkėjimų, kad jisai dar ilgai gyventų ir darbuo
tųsi Lietuvos žmonių labui.

Sveikindamos Dr. Kazį Grinių, “Naujienos” kartu 
sveikina ir Lietuvos demokratijų, sugebėjusių tų šviesų, 
tvirtų ir pasišventusį savo kovotojų pastatyti nepriklau
somos respublikos priešakyje.

Truputį dauginus, kaip metai laiko atgal, krikščio
niški smurtininkai pavartojo jėgų prieš užsitarnavusį Lie
tuvos demokratijos veteranų, pašalindami jį iš Lietuvos 
Seimo tribūnos, kur jisai kėlė savo baisų prieš klerikalų 
kėsinimąsi sutrempti Konstitucijoje patikrintas piliečių 
teises.

Šiandie tas pats asmuo — Dr. Kazys Grinius — už
ima aukščiausių Lietuvos valstybėje vietų. Taip, palygi
namai trumpu laiku, pasikeitė politinės sųlygos Lietuvo
je.

Galima sakyt, vakar Lietuva dar buvo klerikalinio 
slogučio prislėgta, o šiandie jau ji yra laisva demokrati
nė šalis, vadovaujama ilgose kovose už laisvę išbandytų 
savo visuomenės darbuotojų.

Bet ta nuostabi atmaina galėjo įvykti tiktai dėl to, 
kad per dešimtis metų prieš tai Lietuvoje darbdavosi to
kie vyrai, kaip Dr. Kazys Grinius.

Dar tamsioje carizmo gadynėje jie pradėjo skleisti 
Lietuvos liaudyje laisvės ir demokratybės idėjas. Dar Lie
tuvai bedejuojant po Rusijos despotizmo letena, jie skie
pijo žmonėms mintis, kuriomis yra paremta nepriklauso
mybę iškovojusios dabartinės Lietuvos respublikos tvar
ka. Jie tuos žmones švietė, rašė Jiems populiares knyge
les, leido laikraščius, formulavo politinio veikimo progra
mų.^ ir organizavo juos.

Už tų savo darbų jie susilaukė žiaurių caro valdžios 
persekiojimų, buvo areštuojami, ištremiami ir sodinami 
į kalėjimus, turėjo statyt pavojun savo sveikatų ir gyvy
bę ir skaudžiai nukentėt materialiai.

Už ta savo darbų Dr. Kazys Grinius ir kiti veikėjai 
susilaukė pikčiausios neapykantos taip pat ir iš sočiųjų 
bei patenkintųjų pačios lietuvių tautos elementų. Ypatin
gu įnirtimu juos puolė kunigai — tie neva krikščioniškos 
artimo meilės skelbėjai ir doros mokytojai. Ne gana to, 
kad jie kurstė prieš “bedievius” tamsias davatkas ir špi- 
tolninkus, jie nesidrovėję eiti ir caro žandarams talkon.

Dar šiandie visi gerui atsimena, kaip 1905 metais 
Lietuvoe vyskupijų valdytojai savo aplinkraščiuose liepė 
žmonėms suiminėt ir išdavinėt policijai valdžios priešus. 
Bet ir po to jie nesiliovė šitokiu judošišku budu trukdy
ti atgimstančios Lietuvos laisvės judėjimų. Taip, dau
giausia kunigų skundai užtraukė valdžios persekiojimus 
ant pagarsėjusios savo laiku Suvalkijos draugijos “Švie
sos”, kurios steigėjai ir vadai buvo Dr. Kazys Grinius ir 
jo nabašninkė žmona, Joana Griniuvienė.

Turint omenėje šiuos faktus iš netolimos Lietuvos 
praeities, darosi visai suprantama, kodėl šiandie klerika
lai ir jų pakalikai tokiu pasiutimu atakuoja demokratinę 
Lietuvos valdžių, kurios priešakyje stovi Dr. Kazys Gri
nius: kodėl jie organizuoja prieš jų fašistinius gaivalus, 
rengia provokacijas Ir skleidžia šmeižtus.

Šiandie Lietuvoje dar tebesitęsia ta kova šviesos prieš 
tamsų, laisves prieš despotizmų, kurioje yra praleidęs 35 
metus savo amžiaus Dr. K. Grinius ir jo bendradarbiai. 
Apystovos pasikeitė tiktai tiek, kad jau nebėra kruvinojo 
caro ir jo žandarų. Bet carizmo talkininkas — klerikaliz
mas — dar tebegyvuoja. Dar tik nesenai tapo išplėšta 
valstybės vairas iš jo nagų, ir dar jisai turi vilties vėl at
sigriebti ir užsirioglinti ant sprando Lietuvos žmonėms.

Ūžiimekėjimo kaina?
Chieagoje — paltu: 

Metama —__.............._ $8.00
taisei metų ____—______ $4.00
Trims mėnesiams ................  2.00
Dviem mėnesiams___________ 1.60
Vkutam mėnesiui —_____  .76

ChicagoJo per nešiotojui:
Viena kopija —...........„........... .. 8c
Savaitei ------- ~——............— 18c
Mėnesiui ___________ —___ _____75c

Suvienytose Vaalatijos^ na dxicaaicoj<», 
paltui

Metami .................—.....— I7.0I
Pusei motų ...............  8.50
Trims mėnesiams.... ..........  1.75
Dviem mšnesiamt ___   1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams __________ —__  18.00
Pusei metų --------------------------  4.00
Trims mėnesiams w ..... ........ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

 N AO J LENUS, Chicago, 1D.

Mes, kartu su visa Lietuvos demokratija, tikimės te- 
čiaus, kad klerikalizmo viltys neišsipildys. Lietuvos žmo- 
nėms akys atsivėrė. Jų didelė pergalė, laimėta pereitų pa
vasarį, sustiprino jų dvasių taip, kad nei fašistinės provo
kacijos, nei demagogiškas riksmas nebeapsuks jiems gal
vos.

Tas faktas, kad Lietuvos liaudis sugebėjo pastatyti 
valstybes vadu tą pikčiausiai klerikalų neapkenčiamų “bedievį , I)r. Kazį Grinių, yra aiškus įrodymas, jo&ei ji yra 

pasiryžusi dauginus vergijon nebegrįžti.
Per kovų ir vargų eis Lietuvos darbo žmonės pirmyn 

- link tų idealų, kurie švietė ir tebešviečia kilniausiems 
jų vadams ir kovotojams!

Dr. K. Grinius ir žandarai
(Iš Dr. K. Griniaus atsiminimų)

Pakliuvus Palangos gydytojui 
L. Vaineikiai į žandaro Von
siackio rankas buvo rasta pas 
jį užrašų knygele, kur vienoj 
vietoj butą pažymėjimo: “Gri
niui 50 rub.” x

To užteko, kad duot įsaky
mų Marijampolės žandarų vir
šininkui rotmistrui Krylovui pa
daryti kratą pas gyvenantį 
tuomet Pilviškiuose gydytojų 
K. Grinių ir pasielgti sulig kra
tos rezultatais.

Tai buvo dar pirmutinė Gri
muose krata.

Kratą darė žand. rotm. Kry
lovas su valstybės gynėjo pa
dėjėju (tovarišč prokurorą) Sa- 
mochodskiu. Grinius buvo Vai- 
neikio įspėtas, kad galima esą 
krata. Nieko aiškiai įtartino 
(ničeho javno presudatelnaho, 
kai protokole paprastai tuomet 
rašydavo) nerasta, bet pasiimta 
keletas cenzūros leistų senes
niųjų lietuvių knygų, kai Dau
kanto, Duonelaičio veikalai.

Kartu Griniui teko duoti at
sakymų j pastatytus Vonsiac- 
kio apie Vai neik į paklausi
mus, kur, nuo kada pasipažin
ta su juom, ar skolinta jam pi
nigų, ar susirašinėta, ar maty
tųsi su juom, ai- žinoma, kad jis 
užsiįmąs neleistinais darbais, 
lietuvių užsienių raštu platini
mu.

Nesunku buvo dr. Griniui iš
siteisinti, nes ištikrųjų Vai
neikis buvo Griniui pinigų 
skolingas, ir judviejų iš univer
siteto pažintys buvo pateisina
mos.

Nors Grinius skundėsi augš- 
tesnei valdžiai, kad sugrąžintų 
'•am Daukanto knygutes, bet at
sakymas atėjo, jog tos knygos 
dabar yra uždraustus Lietuvoje 
platinti, nors pirmiau buvo 
cenzūros leistos Rusijos valsty
bei.

Krata buvo rugpiučio pabai
doj, 1900. Apie tai mini “Ūki
ninkas” 1900 m. Nr. 10.—“U.” 
1900 m. Nr. 12 Žmogus mano 
ta krata buvus 1900 m. rug
sėjo pradžioj.

Viena smulkmena. Kotui. 
Krylovas, Vonsiackio vieton al- 
ijo Marijampolėn, tuomet buvo 
geruoju su Griniaus švogcriu, 
Marijampolės Taikos Teisėjų 
suvažiavimo antstoliu, R išardų 
Pavulkiu. Beveik kasdien juo
du susieidavo, išsigerdavo. Jau 
po kratos Grimuose teko suži
noti, kad rotm. Krylovas tą 
dieną prieš kratą ištolo miesto 
sodne lenkėsi nuo B. Pavalkio, 
nenorėdamas su juo susitikti.* 
Matyt, nesųiagu jum buvo su 
savo “solnitylniku” ir susitikti, 
kai tarnybą eidamas, jautėsi 
turįs jo švogeriui nesmagumą 
padaryti. Na, po laimingai pa
sibaigusios kratos rotm. Kry
lovas sakėsi B. Pavąlkiui, kaip 
jis buvo patenkintas, kad krata 
išėjo be rezultatų (bez rezulta- 
tov).

Gal ir Vonsiackio metais Gri
mai apsiėjo be kratos tik dėl 
to, kad Griniuvienės broliai 
(dr. Bronislovas Pa vaikis ir R. 
Pavalius) geruoju gyvendavo 
su rusais valdininkais. Mat, 
rusai nėra perdideli pedaptai- 
valdinuikai, ir jie visuomet ei
davo Gribojiedovo suformuluo
ta tiasykle: Kak neporadiet rod- 
nomu čelovieku (kaip ncpagel- 
bėt savo giminaičiui). Patys 
Griniai irgi stengėsi su rusais 

gerai sugyventi. Kitaip Griniai 
turbul Lutų buvę irgi išsiųsti iš 
Lietuvos dar Vonsiackio me
tais, kai buvo ištremti žinomo 
triumvirato kitu du nariai, dr. 
St. Matulaitis ir dr. Jz. Bagdo
nas.

1902 metų krata
Dr. S. Matulaitis, išbuvęs 4 

melus Rusijoj, grįžo vėl į Pil
viškius ir tenai atsirado du 
gydytoju.

Pas St. Matulaitį buvo kra
ta, rasta K. Griniaus laiškų. Iš 
to buvo iškrėsta ir dr. K. Gri
nius. Nieko nerasta. Krėtė 
rotmistras Tarasovas ir proku
roro draugas, rodos Žirniu. Jie 
gi paskiau atvažiavę ir tardy
mą darė. Beikėjo teisintis iš 
laiško sakinio “tuo dalyku, dėl 
kurio Tu čionai atsikraustei, 
galėjai ir kitur užsiiminėti”.-— 
Aišku, kad čia rašoma apie-lie
tuvių judėjimo propagandą. 
Taip tą vielą suprato ir tardy
tojai. Bet Grinius, ir Matulaitis 
(iš anksto susitarę) vienaip tai 
aiškino, jog čionai kalbama apie 
tai, kad'Matulailis norėdamas la 

ivintis okulistikoj (akių gydy
me) taikėsi apsigyventi tokioj 
vietoj, iškur butų patogiau Ka
raliaučiaus klinikos pasiekti, o 
Pilviškiai tam tiko, nes buvo 
prie geležinkelio ir netoli Pru- 
sų sienos. ( žandaras su proku
roru patraukė pečiais, tokį pa
siaiškinimą Įtraukė j protokolą 
ir pasitenkino. Kitokių tos kra
tos pasekmių nebuvo.

Teisybė, ir Tarasovas ir Ži
rni nas abudu buvo L. Tolstojaus' 
pasekėjai ir matomai ne labai 
buvo linkę kovoti su piktu pik
tomis priemonėmis.

1905 m. suėmimas
1905 m. lapkričio pabaigoj 

karo stoviui atsiradus Suvalkų, 
karo general-gubernaloriaus ge
nerolo Gulkovskio įsakymu at
ėjo nakčia į Griniaus (Mari
jampolėj prie Bažnyčios g. Nr. 
11) žand. rotm. Tarasovas ir į- 
teikęs dr. K. Griniui gcn. Gul
kovskio įsakymą: išsikraustyt 
“nemedlenno” visam karo sto
viui Į Poltavą.—tuojaus Įsodi
no j žydo karetką su 4 ginkluo
tais kareiviais ir išveždino Kau
no kalėjimai!.

Pakeliui Gudelių karčiai n o j 
pasiganant ir bearbataujant 
teko Griniui su kareiviais iš
sikalbėti. Buvo koki lai Per
me, Viatkos gybernijos gyven
tojai. Vienas jų išsitarė: “ek, 
kankina žmones ir visai' berei- 
kalo! Kada tas pasibaigs?” Iš 
to matyt, kaip mažai jau tuo
met valdžia turėjo pačiuose ru
suose valstiečiuose (kareiviuo
se) pritarimo.

Kauno kalėjime Grinius bu
vo laikinai tik patalpintas, ro
dos, trims dienoms, ik eis eta
pas;

Rytojaus dieną atkeliav.o Gri
niaus žmona, nuėjo pas guber
natorių Veriovkiną ir gavo lei
dimą keliauti Griniui su etapu 
(t. y. su apsibūvimais po ke
lias dienas etapų punktuose), 
bet laisvai savo lėšomis.

Kalėjimo gydytojas tuomet 
buvo Griniaus geras pažįsta
mas dr. Pranas Grodeckis, len
kas, kuris tuojaus perkėlė jį 
iš blakių apgyventos vienuolės- 
cėlės į kalėjimo ligoninę. Bet 
čionai prisiėjo Griniui ne ilgai 
Imti, nes karo stovis buvo nu
imtas ir Grinius buvo paleistas. 
Tai buvo prieš patį Vilniaus 

Seimą. Grinius su žmona be
laukdami Kauno stoty trauki
nio į Vilkaviškį, iš kur reikėjo 
važiuoti Marijampolnė, susitiko 
su daugeliu delegatų, važiavu
sių j Vilniaus Seimą (su kun. 
Radusiu, iš Šilavoto, su Panau- 
supio Juozu Ambraziejum ir 
kt.).

(Arinius, rodos, buvo suimtas 
linkti į trečiinlienį ir palei»ta,H 
šeštadienio vakarą, t. y. bene 
3 d. gruodžio mėn. 1

Kauno kalėjime kaliniai buvo 
labai blogai maitinami, maistui 
atleidžiama būdavo vienam ka
liniui dienai bene 8 kapeikos, 
ir iš to dar viršininkas rasdavo 
gulimu sutaupyti kiek, nors gu
bernatorius Veriovkinas, kai 
viršininkas buvo pasigyręs savo 
sutaupymais, buvo jį išpeikęs 
už tai ir liepė geriau maitinti 
kalinius. Kaliniai buvo kiliai 
išblyškę, matyti visą laiką ne- 
da va Įgydavo.

Kalvarijos kalėjime tuo pa
čiu metu kaliniui kasdien at
leisdavo maistui, rodos, 13 ka
peikų. Tenai maitinimas buvo 
geresnis;

Gėlė, kuri buvo Griniui te
kusi, buvo šalta, be ventiliato
riaus ir be atidaromo langelio, 
senai nebaltinta: lova buvo sto
ro audeklo dugnu, kuriame bu
vo didele skylė išplyšusi; nak
ty turėjo visuomet žibėti žiba
lo, dvokianti, už 20 kap. per
kama, lemputė, kad sargas per 
durų langelį galėtų patikrinti, 
ar kalinys nepabėgo. Duona bu
vo neskani, šlapia, turbūt, kad 
daugiau svertų. Rodos, duodavo 
D/a ar du svaru dienai. Sriuba 
tik du ar tris kartus per sa
vaitę su smulkiai kapota mėsa, 
geriau sakant, kepenimis, inks
tais, blokais. Kando ir blakes. 
Sienose matyt buvo pirmtaku- 
nų parašų, daugiausia rusų kal
ba. Atsimenu vieno arešlanlo 
pasigyrimą, kad 3 žmones pa
plovęs ir važiuojąs Sibiran.

1906 m. suėmimas
1906. rugsėjo 11-24 d. žan

dai-. rotm. Tarasovas vėl nak
čia apsilanki? su savo palydo
vais (žandarais ir policininkais) 
ieškoti ginklų. Nieko “aiškiai j- 
tariamo nerasta“ ir šiuo kartu.

Kai paskiau teko sužinoti, 
koki tai broliai Kudreveevai, 
Kybartų popo sūnus, buvo su
organizavę revolverių gabenimą 
š Eitkūnų į Vilnių en gros. 

Jie pergabendavo juos i Kybar
tus iš Eitkūnų, toliau tie gink
lai eidavo į Mariam polę, o iš 
čia iš Kazlų ir Mauručių sto
čių gelžkelių j Vilnių. *

Vilniaus žandarai susekė, kad 
revolverių transportas ateina iš 
Mariampolės. To buvo gana, 
kad įtarti tai darant Grinius. 
Vilniaus žandarų pulkininkas 
Šebeto davė įsakymą Grinius 
iškrėsti, ypač peržiūrint cema- 
danus ir nepaisant, ar bus kas 
Įtartino rasta, ar ne, suimt ir 
’aikyt, ik naujo parėdymo.

Abudu Griniai buvo pasodin
ti vienoj kameroj Mariampo
lės tardomajame kalėjime, kur 
dabar moterų vienuolynas Pet
ro Kriaučiūno gatvėj. Lžsiliko 
fotogral i jos nuotrauka, kai Gri
niai žiuri pro kalėjimo lango 
“akėčias”. Fotografiją nutraukė 
gimnazijos tuomet mokinys 
Vaitkevičius, Sėdėta bene apie 
11 ar 13 d.

Viena pažįstamu p. Leonavi
čienė Stanislova (lenkė) buvo 
nukeliavusi į Suvalkus pas ge- 
neral-gubernatorių GuJkovskį, 
perstatė, kad (triniuose ijieko 
nerasta, kad čionai butą kokio 
tai nesusipratimo. Gener. Gul- 
kovskis liepė atsiklaust žanda
rų, ar tikrai nieko įtartino ne
rasta ir sužinojęs, kad kratą 
ir liudininkai neduoda apkaltini
mui pagrindo, liepė Grinius pa
leisti.

Kalėjimas buvo burmistro 
Adymo Baranausko (lenko) ži
nioje, 4r šis ponas po kelis kar
tus ateidavo j kalėjimą ir vis 
sargui Jankauskui įsakydavo, 
kad gerai mudu dabotų, turbul 
bijodavo, kad nepabėgtume, nes 
mieste ėjo paskalų, kad kaimie
čiai atėję šventadienį bažny
čion gali pulti kalėjimą ir Gri
nius paleisti. Ir žandai; rotm. 

.Tarasovas p^uktau p. Leona
vičienei prisipažino, kad ji.sr.i 
manęs, jog toksai lietuvių puo
limas ant kalėjimo galimas bu
vęs.

Sėdėjo kitoj kameroj koks 
lai Maurukas, rodos buvo su
gautas sermėgą pavogęs, ir tai 
ne pirmu kartu beviešjs kalėji
me už vogimus. Atvarė nuo 
Naumivsčio kokį tai rusvi, j m vi
lią žydelį, kojų pančiais sura- 
kintą, bet labai linksmą, matyt, 
ne pirmu kartu kalėjimą lan
kantį. Jj vare etapu į Kalvari
jos kalėjimą už užmušimą pa
keleivingo žmogaus. Su Mauru
ku buvo jis jau pažįstamas ir 
išvežamas į Kalvariją Mauru
kui jis patarė nenusiminti. 
“Nebijok, Mauruk, dar mudu 
giedosime pirmyn, pirmyn!” — 
pasakė atsisveikindama?.

Mariampolės* kalėjime buvi
mas buvo neblogas: buvo šva
ru, Griniai nelabai buvo varžo
mi.

(Pabaiga bus ryto)

Žurnalas “Gyvenimas”
Mane žingeidavo apgarsini

mas Naujienose, kad išeis nau
jas žurnalas “Gyvenimas”. Bet 
aš matau neapsivylęs, kuomet 
paėmiau j rankas pirmą nume
rį “Gyvenimo”. Nustebau, kad 
geri;. Antanas Žymontas pasi
stengė išleisti tokį žurnalą, ko
kio dar Amerikos lietuviai nc- 
urėjo (išimant “Laisvąją Min

tį” Dr. J. šliupo leidžiamą).
“Gyvenimas”, nors mažo for

mato ,bet skaitymo yra daug, 
ir gero.

Amerikos lietuviai turėjo 
daug visokių žurnalų, bet visi 
atrodydavo, kad yrą leidžiami

Lietuviai Daktarai
/—........................ .......... . ....... .........

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

A. I. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107 

rz i J \ nuo 9 ikt II v»l. ryte; I balandos nuo 6 iki 8 va|. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30 -8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pulhnan 1193 

Namų Telefonai Ghesterfield 0578

vien tik pasipelnymo tikslu. Bet 
“Gyvenimas”, atrodo, kad- dau
giausiai yra kreipiama atido\ 
dėl apšvietos. Ypatingai man 
patiko pirmas straipsnis: “Gy
venimo Mintys”. Paskui seka 
trumpesni straipsneliai, bet vi
si žingeidus ir pamokinanti. 
Nors nekurie perspausdinti iš 
kitų laikraščių, bet tas irgi yra 
svarbu. Kartais žmoRUH slcai- 
tydarnaf» vieną laikraštį, nepa- 
temiji kokio staipsnio, arba jei 
ir patėmiji, tai dėl kokių nors 
priežasčių aplenki neperskaitęs. 
Bet kuomet jau pamatai antru 
kartu kitame laikraštyje tą 
patį straipsnį, tuojnet stengies 
perskaityti. y

Pažvelgus iš visų pusių, žur
nalas “Gyvenimas” yra gražus, 
ir naudingas kiekvienam pasi
skaityti.—Juozas Beliackas.

Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Tčmykit! Gyvenimo antrame nu- 

1 meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą Žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog Širdį veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Prenumerata metams .....  $2
Pusei metų .......................... $1
Kopija ................................. 20c
Tai yra 32 puslapių knyga. 

Į metus išeis 12 knygų

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milvvaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
, 4 nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuQ 6 jki 9 val vak

r DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčl.oj 10 iki 12 d. 

»- -------- ----------------

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.L—____ _

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

) 821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. Al. Margelis

Influenza
Ne visi vienodai ją vadina.

Influenza gana dažnai žmo
nės ir kitaip 
gripas, sloga, 
kaulaligė .
Kas per liga

vadina, būtent:
i r medė arba ir

yra influenza?

Influenza yra staigi, limpa
ma ir labiausiai kvėpavimo 
prietaisas pūdanti liga. Puola 
ji, kiek rečiau, ir nervų aiste-

mą. Kada-ne-kada gauna ji 
susimesti ir j penybos-kanalą, 
ypačiai skrandį (pilvelį), skil
vį) ir žarnas.

Influenza labai smarkiai 
plinta, ir kartais, kaip lai 1918 
m., kone visame civilizuotame 
pasaulyje atsiduria. Tai i>an- 
demiška influenza. Kartais ji 
užpuola tik kokią apygardą, 
kur ne paprastai daug žmonių 
ja rpserga. Tai epidemiška i n-, 
fluenza. O kartais ji susimeta žodis kitas iš 
į kokią nors vietą ir fenais ga
na pastoviai laikosi. Tai ende-

mišku influenza. Pagalios, [netiesioginiu keliu vienam as- lyg ir iš apskritų šmotelių su
kai# dažniausiai ir atsitinka,'meniui nuo kito. Užsikrėsti la- sidedą skrepliai beveik visados 
tai tik kur-ne-kui’ ji tepaslro-

J do ir tik vieną kitą teužpuola.
-Tai sporadiška influenza.

Tikroji influenzos priežastis 
šiaip ar taip, nėra dar žinoma. 
'Hesa, spėliojama gana daug, 
bet su tais spėliojimais, reikia 
tiesa sakyti, net nė apytikrių 
įrodymų negaunama; tai ką jau 
čia ir bekalbėti apie tikrus. 
Influenzos bacilus yra visai 
diskusinis, vadinas, vieni stoja 
už jį, kiti prieš jį, bet nei vie
ni, nei kiti nepajėgia moksliš
kai įrodyti, kad jis va yra pa
matinė influenzos priežastis.

PRIEŠ KALĖDINIS

Pianųlšpardavimas
ABIEJOSE PEOPLES KRAUTUVĖSE

Kainos labai nužemintos ant pasaulyje pagarsėjusių 
KIMBALL Grojjklių. Pianų taipgi ir kitokių dirbys- 
čių pianų. — Veikite tuojaus, matykite šios bargenus 

šiandieną pas Peuples!

Nauji K1MBALL Grojikliai Pianai dabar parsiduoda musų 
krautuvėse už $1.55.00 nužeminta kaina. Pirmą kartą žmo
gaus gyvenime yra pasiūlyta . ’ ia vertybė, ir gal būt pas
kutinį kartą, tik pamąstykite. Naujas, gražiausias ir ge
riausias KIMBALL Grojiklis, kurių buvo tūkstančiai par
duota po $750.00 su pilniausiu patenkinimu kiekvieno, da
bar jums yra proga sutaupyti $155.00 ir įsigyti šj instru- 
nenta tik už ...................... S595

Lengvais (mokėjimais, suolelis ir roleliai veltui

DIDŽIAUSI IR GRAŽIAUSI BRADFORD 
GROJIKLIAI PIANAI

Ant išpardavimo musų krautuvėse veik Už pusę kainos šie 
pianai yra velti ir kitur parsiduodavo po $900 iki $1,000, 
dabar pirkaite musų krautuvėse už ......................  SS75

Suolelis, Liampa ir. 30 volelių veltui

šimtus kitokių bargenų rasite atėję j musų krautu
ves, Pianų, Riidio, Gramafonų, Rakandų ir visokių 

daiktų tinkamu Kalėdoms dovanų 
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Del jūsų pačių saugumo ir pilno patenkinimo visuomet lan
kykite didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoje.

TW0 LARGEStomj-

bai lengva, nes liga yra be ga- reiškia influenzą. Bet kartais 
lo limpanti (infekcinė), ir ple- skrepliai būna tamsiai-raudoni, 
čiasi tarsi kokia liepsna. kraujuoti.

Ir žmogui influenza apsikrė- Ne kaip ligoniui einasi, įei
tus, ji labai greitai jame išsi- gu jis, influeųza sirgdamas, ir 
vysto, dažniausiai į dieną, re- plaučių plėvės įdegimą gauna, 
tai kada kad ima tris dienas, taigi pleuritis pasidaro. Už vis 
Aišku, kad todėl influenza ir betgi didžiausias jo gyvybei 
baisiai smarkiai plečiasi.

Sykį influenzą gavus, visai 
nereiškia, kad daugiau jos ne
begausi ; vadinasi, atsparos
prieš ją išsidirbti negalima.
Turint betgi galvoj tą faktą, 
kad influenzos epidemijos atei
na ir, taip sakant, pereina, va- paprastai kad būna, įdegus, bet 

:dinas, išnyksta, susidaro šio- maži plaučių gumulėliai, išsi- 
> sakant, po visus 

bene tik visos apygardos arba plaučius, šitokia plaučių įdegi- 
kad ir visas kraštas ima ir mas dažniausiai teko influenza 
įgauna šiokią tokią atsparą sergantiems gauti 1918 metais, 
prieš influenzą atsilaikyti. Vei- Baisiai daug jų mirė.
kiaušiai taip ir yra. Tikrai I Plaučių įdegimas kartais sy- 
betgi nėra žinoma. kiu. su influenza prasideda, o

Influenza susirgti gauna tik- kartais tik už kelių dienų. Ir 
tai žmonės; gyvuliai paprastai ženklai būva gana nutolę nuo 
yra liuosi nuo jos. Gal būt, kad Paprasto plaučių įdegimo simp- 
ir prie beždžionių 
tikrai pakol kas dar nėra žino
ma.

Baisiai dažnai pase-jKAI1> INFLUENZOS LIGO- ku0ln 
NIS JAUČIASI IR KĄ 

GYDYTOJAS MATO
Kelios influenzos rųšys

Jau pirmiau esame sakę.

pavojus gresia tada, kai jau 
gauna ir plaučiai įdegti. Visų 
blogiausia, kad va influenzą 
sekąs plaučių įdegimas dažniau
siai būva bronchinio pobūdžio, 
— o tai reiškia, kad dabar yra 
ne katra plaučių skiltis, kaip

• W V r

i influenzos isto- kio tokio pagrindo manyti, kad mėtę, laip 
rijos

Influenza pasauliui jau ne 
be naujanybė. Tiktai pereitame 
šimtmetyje buvo net keturios 
pandemijos: 1830—*33, 1836— 

(*37, 1947—*48 ir 1889—90.’ 
Bet 1918 metų pandemiška in
fluenza, reikia tiesa sakyti, vi
sas pirmesnes viršijo. Ji puolė ( 
daugiausiai tarp 20 ir 40 me
tų amžio, vadinas, jaunus žmo- 
n$>. Vaikai ir seniai maža nu- ( 
kentėjo. P":"----
kė ją aštrus plaučiui įdegimas. 
Pastojusias (nėščias) moteris 
itin godžiai influenza dabar 
puolė. Jauni ir stiprus‘žmo
nės mirė tūkstančiais. Pravar-

i tu čia paminėti, kaip smarkiai

ji |jnipaj tomų — taip, kad kaltais no- 
’ Iroms nenorbms turi gerai pa
abejoti, ar tai ligonis plaučių 
uždegimu serga ar, gal būt, kit 

Tik jx) kelių dienų, kai 
Ijau ligonio krutinėję tenka iš- 
Igirsti visai nepaprasti garsai, 
lir šiaip jau ligonis pradeda 
Igan sunkiai kvėpuoti, tada, ži- 

•1°8 noma, daug abejoti nėra ko.
. fl . .influenza ne visada ir ne visus Dabar jau ligonis smarkiai ko-
influenza plėtėsi Amerikos ka- .lygjąį puola. Dažniausiai ji bet-|sįį jr ne mažai

skreplių išspiauja.
dažnai ir pamėlynuoja.

Su influenza greta einąs' 
bronchinis plaučių uždegimas,

reivių stovyklose. Pavyzdžiui, Igį susimeta į kvėpavimo prie- 
laivas Olimpic atplaukė į portą taisas, daug rečiau į nervų sis

temą, da rečiau į penybos ka
nalą, pagalios, būva ir taip, kad 
ji tik temperatūrą šiek tiek pa
kelia tai ir viskas. Del to influ
enzą paprastai dalijame net 
keturiomis rųšimis. lik tokiu, 
mat, budu galima jos simpto
mus visai įmanomai ir slstema- 
tingai aikštėn iškelti.

f<>B BETTER HOMt '

su 5,951 kareivių. Pirmoje pri
buvimo dienoje susirgo 571, o į 

Jris savaites jau sirgo 1,668, iš 
kurių 531 (32 nuošimčiai) ga
vo plaučių įdegimą, ir 317 (59 
nuošimčiai) mirė.

Influenzos epidemija papras
tai pasilaiko vienoje vietoje nuo 
šešių iki astuonių savaičių. 

1 Apie 40 nuošimčių visų gyven
tojų ja apserga. Vargiai yra 
kita apsikrečiama ligft, kuri 
taip smarkiai plėstis galėtų.

Influenza beveik visada vei
kia. Tai vienur, tai kitur ji, 
žiūrėk, išsimuša ir smarkiau 
ar lėčiau veikia. Kur-ne-kur ji, 
tartum, niekad nenustoja vei
kus.

Pandemiškai influenzai praė
jus, po tam, per kokius kelis 
metus, tai vienur, tai kitur se
ka endemiška arba ir 
sporadiška influenza. štai, 
pav., 1889-90 metų pandemija 
(kuri, rodos, prasidėjo Turkes
tane ir paskui iš rytų ėjo į 
vakarus, o į 12 mėnesių maž
ne visą pasaulį užplūdo), 1891 
ir 1892 metais, pasekė gana 
smarkios epidemijos.
Kodėl influenzą tenka žmonėms 

gauti?
Tikrai, kaip jau pasakyta, 

dar nėra žinoma. Prastos gy
venimo aplinkybės (netikęs 
sanitarumas), prastas žmonių 
užsilaikymas (nepaisymas hi
gienos dėsnių), reikia tiesa 
sakyti, labai mažos įtakos čia 
tūri. Kaip jau pandemija, 
arba plačiai išsiplėtus epidemi
ja, užeina, tai susirgti gauna 
visokių luomų ir visokio užsi
laikymo žmonės. Sezonai, rodos, 
irgi maža ką bendro čia turi.

Pfeiffer’io, Kitasato ir Ca- 
non’o surastas influenzos baci
lus, šiaip ar taip, bent pakol 
kas jokio mokslinio pagrindo 
netur. Influenzos epidemijos ku
rios pasekė 1889 m. pandemiją, 
ne visada turėjo influenzos ba
cilą. O tai reiškia, kad dauge
lyje ligonių, nors jie ir iš tik
rųjų- influenza sirgo, vis dėlto 
influenzos bacilų užtikti nete
ko. Su nekuriomis epidemijo
mis, tiesą sakant, ėjo visai ki
tas organizmas, būtent, kataro 
mikrokokas (microcooccus 
catarrhalis). Taigi, jeigu žmo
gus 
tuo

Ligos pradžioje — visoms rū
šims paprasti simptomai
Nepaisant kokia

rusimi žmogus
influenzos 

nesirgtų, iš pat 
simptomai būna 
Tik kiek vėliau, 
kvėpavimo prie- 

v!r-
simptomus. Bet. 

pasakyta, tai kartais 
simptomai visus 
kartais ir peny-o

dienos arba ir 
po užsikrėtimo, 
žmogų pradeda 

Netrukus karštis 
temperatūra pa-

beveik • vienodi, 
tai dažniausiai 
taisų simptomai pradeda 
sinti kitus 
kaip jau
nervų sistemos 
kitus viršina, 
bos kanalo.

Po kokios 
dviejų-trijų 
šiaip ar taip, 
šaltis krėsti, 
jį užpuola ir
prastai pakyla nuo 101 ligi 103 
laipsnių F. Kvaitulio tarsi visai 
ligonis apimtas butų, taip labai 
galva" jam dabar kvaišta ir 
skauda. Kartais net ii* akis pa
judinti baisu, nes galvą dar la
biau ima skaudėti. Skausmas 
strėnose ir apskritai kauluose 
.(todėl
“kaulaligė”) dažnai 
dos, stačiai 
Liežuvis pabalęs, 
rusva

ir vadinama kartais 
būva, ro- 

nepakenčiamas. 
balta arba

medžiaga tartum apši
lk vapas prastas. Iš akių 
bėga, nes fenais akies 
dabar įdegus. Pulsas

asaros 
plėvelė 
pataūkėja, bet vis dėlto ne per 
daugiausiai.

Jeigu tik viskas gerai eina, 
tai už trijų arba penkių dienų 
karštis dingsta, o už kokios 
savaitės ligonis paprastai pa
sveiksta.
Daugiausiai kvėpavimo prietam

sose susimetusi influenza
Dabar ligoniui gerklę skaus

ta, kimniu balsu jis kalba, bis- 
kį neprigirdi, čiaudi, kosti, no
sis ir akys bėga.

Taigi čia visur gleivinė plė
vė yra įdegus, 
bronchai gauna

tikrai influenza serga, o 
pačiu kaitų influenzos ba- 
jame surasti visai negu li
tai jau tada poroms neno- 
; manyti reikia, bene tik

O kai jau ir 
įdegti, tai 

temperatūra dar aukščiau pa
kyla, ligonis labiau nusilpsta ir 
paprastai jis dabar klajoja. 
Atrodo, jog ligonis gana smar
kiai serga. Kartais bronchų1 
įdegimas būva visai aštrus, net • 
pačius laibuosius bronchus 

kad ligoniui 
kvėpuoti ir jįPIANŲ KRAUTUVES 

4177-83 Archer Av. 1922-30 Su. Halsfetl St, 
M. KEŽAS, Vedėjas j. NAKKOšIS, Vedėjas

nia, 1 
roms 
kas nors kitas pamatine influ-’ apėmęs — taip, 
enzos priežastimi tėra. Vei-baisiai sunku 
kiausįai bus lai toks mikroor- tarsi troškinto kas troškina, 
ganizmas, kurio mokslui dar 
neteko pažinti. spiauja labai daug, -

Influenza užsikrėsti tenka vis dėlto gana i\ 
paprastai tiesioginiu arba ir 1‘cr’is muilo, kad ži

Skreplių kariais ligonis iš

skysti. Pfeif- ’

kaip 1918 metų pandemija pa
rodė, gana dainai užsibaigia 
plaučių skauduliu arba ir gan- 
grina.

Galop, pravartu, rodos, ir tai 
pasakyti, jog plaučių džiova, 
influenza ligoniui apsirgus, be
veik visados smarkiau Jsivy-

•auti gauna. O jeigu žmogus 
plaučių džiovos ir neturėtų, tai 
dabar lengviau ją gauti.

(Tąsa ant G-to pusi.;

Garsinkite Naujienose

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiurėjinjo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Klįuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas

kraujuotų
Jis gana

Valstija

| Utility Securities Company, |
72 W. Adams St., Chicago.

I Mulončkitc atsiųsti man literatūros kas link jūsų lengvų I 
1 išmokėjimų plano dvi Investavimų i publikai naudingas ap- 1 
Išaugau. Aš suprantu kad reikalaudamas neturėsiu jokios 

už ta: atsakomybės.
I Vardas

Gatvė
I Miestus

650,000 
Gyventojų

Turi Investavę Savo Sutaupytus 
Pinigus į Public Ltility Securities

T7 LEKTROS šviesa ir spėka, gasas, elektrinė 
transportacija ir kiti publikos vartojami da

lykai taip yra reikalingi, jeigu juos atmitumėt 
nuo publikos vartojimo, tai pasidarytų tikra pa
nika. / .
Publikai Naudingas išsivystymas-užtikrina jums nuola
tinį ir gerą patarnavimą tokiomis žemomis kainomis, 
kad ir bėdniausi* žmonės gali lengvai iš jų pasinaudoti— 
yra didžiausis čionai negu kur nors kitur pasaulyj. Atsa
kanti vedėjai yra tai padarę.
Didelė organizacija yra dabar reikalinga, kad suteikus, 
jums naudingą patarnavimą—šviesą, spėką, šilimą, ko
munikaciją ir trasportaciją—virš 100,000 žmonių, kai 
kurie iš jų gal būt yra jūsų giminaičiai arba jūsų kaimy
nai, šiandien tiesioginiai ar netiesioginiai dirba Chica- 
goj, kad jus turėtumėt tuos patogumus, kaip ir kur jus 
norite juos vartoti.
Vyrai ir moterys, kurie nerizikuoja niekom dėl pražu
dymo Savo pinigų, kurie nori gauti nuošimčius regulia
riai, investuoja į publikai naudingas apsaugas. Virš 
650,000 Illinois valstijos žmonių jau yra tai padarę.
Daugelis tūkstančių pirko per šią kompaniją lengvais iš
mokėjimais, mokėdami tiktai po keletą dolerių į mėnesį. 
Mes maloniai išaiškinsim jums kaip jus galit tai padaryt.

Utility Securities Company
72 West Adams Street, CHICAGO 

St. Louis Milv aukec Louisville Indianapolis
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Geriausi Dovana 
dėl Švenčiu

Panat rope /Radiola

Naujas muzikalia instrumentas. Iš
girsk jo malonų balsą. Groja rekordus 
ir raclio be dratų, be baterijos. Galima 
pirkti ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDHIK
3343-3417-21 So.HalsfedStroe!

Tel. Boulevard 8167
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Daugiausiai j nervu sistemą su- 
i si m etusi infhienza

Kartais žmogus gana smar
kiai influenza serga, vis dėlto 
kvėpavimo prietaisose beveik 
jokiu simptomu visai neturi. 
UŽ tai jis dabar labai ryškius 
nervu sistemos simptomus tu
ri, būtent, ne tiktjii galvą bai
siai skausta, bet ir sirenas ir 
sąnarius. Ir atrodo, kad ligo
nis tarsi visai, butu nuovargio 
parmuštas, taip baisiai jis yra 
mivaigęs, nusilpęs. Nemiga da
bar ji kainuoja. Gana dažnai 
jis ir klajoja.

Kas blogiausia, kad beveik 
nėra tokios nervu sistemos li
gos, kuri nepasektų infhienza. 
Kartais po nervų influenzos 
eina smagenų plėvių arba ir 
pačių smagenų įdegimas, o pas
kui pusės kūno arba ir viso 
paralyžius. Ne visai retai ner
vų influenza paseka labai dide
lis ligonio nusilpimas, melan
cholija arba ir beprotystė.
Daugiausiai į peny bos kanalą

susimetusi influenzą
Ligonis dabar ne tik karščio 

turi, bet gana dažnai vemia, 
skundžiasi dideliu skausmu pil
vo plotmėje, o viduriai jo yra 
visai liuosi. Kartais jį labai 
didelis nuovargis apima, ir jis 
jaučiasi itin smarkiai sergąs.

Kaip reikia ligonį gydyti?
Jeigu liga pati savaime nė

ra baisi, tai nereikia dėl to tik 
pro pirštus j ją žiūrėti. Kurie 
taip darė 1918 metais, reikia 

(tiesa sakyti, kad beveik visi 
mirė; Spėjus susirgti, tuoj rei
kia gydytojas šauktis ir gulti 
lovon. lx)va, tiesa, visiems li
goniams yra labai geru daiktu, 
bet influenzos ligoniams ji yra 
tarsi kokis stebuklų lopšys, 
dūk 1918 metais kurie tuoj gu
le lovon, šiaip ai* taip, kone visi 
pasveiko. O gydytojas čia todėl 
yra baisiai reikalingas, kad jis 
gali daug padėti ligoniui su li
ga kovot, pagalios, ir apsaugot 
nuo kitų ligų, arba pradėjus 

• joms ligonį pulti, tuoj šoks jam 
lį pagalbą. 0 kaip jau matėme, 
j tai influenzos ligonį itin mėg
sta visokios ligos pulti.

Tikrų vaistų influenzai gy
dyti pakol kas dar nepasisekė 
medicinos mokslui surasti, 'lo
dei ir gydymas yra labai ne 
vienokis: vieni gydytojai gydo 
vienaip, o kiti visai kitaip. Bet 
iš tikrųjų štai kas reikia dary
li: Ligonis tuoj turi gult lovon. 
Ligoniui reikia duot geras mais
tas ir ji gerai prižiūrėti. Kei
kia jam vidurius liuosuojančių 
gyduolių dabar duoti, mat, 
žmogui sergant ir lovoj gulint, 
paprastai žarnos- tuojaus su
rambėjo. Skausmą strėnose 
galima prašalinti šiltais prieviL 
giais, bet ant galvos tai reikia 
ledų dėti. Žinoma, galima tatai

ir lam likromis gyduolėmis pa
daryti. Karštį nereikia l/andyt 
gydolėmis sumnžint; geriausia 
suvilgyt ligonį drungnu vande
niu, o temperatūra tuoj laips
nį ar ir du nupuls. Nauji gydy
tojai, reikia tiesa sakyti, gy
duolėmis- temperatūrą sumažin
ti ir nebando daugiau, nebent 
tik senieji, kurie senu ir nie
kam tikusiu įpratimu eidami, 
vis dar be kiniuos tokiuose at
vejuose neapsieina. Visados yra 
gera ligoniui šarminių druskų 
duoti. Jeigu ligonis daug kos
ti, tai reikia tam tikrų, kosulį 
atimančių, gyduolių jam duoti. 
Pradėjus ligoniui taisytis, ne
reikia leisi greitai iš lovos kelt; 
reikia žiūrei, kad temperatūros 
perviršio visai nebūtų ir kad 
jis jaustųsi, taip sakant, gana 
gerai. Ir tai geriau dėl jo bus, 
jeigu jis vieną kiti) dieną vir
šaus lovoj pagulės. Liga, mat, 
gali greitai atkristi. Dabar li
goniui, apart gero maisto, ir 
tam tikrų tonikų duoti. O tai 
bus baisiai geras daiktas apsau
goti jį nuo visokių negalių, ku
rios taip dažnai influenzos li
gonius užpuola ir paskui gana 
ilgai kamuoja arba kartais ir į 
kapus nuvaro. Turi ligonis ge
ro maisto, tyro oro, atatinka
mo toniko gauti, pagaliau ir 
apskritai priimnoje aplinkumoje 
gyventi. Jeigu atsitinka taip 
jau nelaimingai, kad ligonis di
delį kūno, ypačiai dvasios, nu
silpimą gauna (melancholija), 
tai goriausia jį į sanatoriją pa
duoti. ')

Kaip jau pasakyta, ne visai 
retai bronchinis plaučių uždegi
mas su infhienza draugo eina. 
Tada, žinoma, reikia taip gy
dyti, kaip kad plaučių uždegi
mo sumanus gydytojai ligonius 
gydo. O opiu tai jau esu plačiai 
rašęs ilgame straipsnyje “Plau
čių Uždegimas“.

REUMATIZMAS

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

Nuo aštrių, peilio skausmų, atšipu
sios, niekad nebaigiamos reumatizmo 
gėlos, jiagelbą, kurios ligoniai nori 
Tamsta gali turėti. Prastu budu už
dėk Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Tum- 
sta busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kurį atneša beveik 
urnai,

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 
reumatiško nesmagumo, nepamiršk ir 
užsidėk šitų seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis Šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos būna švarus.

Tamsta gali kirpti plasterj į formas 
ir pasirinkt didumą, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubų, 
tikrą palengvinimą arčiausioje vais
tinėje, jeigu prašysi dėl didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

Penktadienis, Gruod. 17, ’2G
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PIRKIT BE PINIGŲ
Pas Mumis Pirkdami , 

Pinigų nereikalaujat mokėti tuo
jaus. Galit čielus metus imti lai
ko ; mokėt po 
biskelį kas sa- 
vaitę ar kas mė- p rajai 
nesį. Musų krau 
tuvėje atrasite 
didelį pasirinki- 
mą deimantinių 
žiedų, moterims 
laikrodėlių ir vi- 
šokių gražiausių 
dovanų, iš auk
so ir sidabro ta- 
vorų, dėl Jūsų 
brangiausių ypatų. Pakol pirk
aite kitur, atsilaikykite į mušk/ 
krautuvę. Datirsite patys, kad 
užsimoka Jums pirkti pas mus.

CHAS. MIGHEL
3320 So. Halsted St.

Tel. Yards 3741
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Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp

numas yra nenaturalis — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas Ir kitokius užsikrėtimus.

SCOTTSIMUSION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda-^, 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra ina)o-<^\ 
mis vartoti ir pa gelbėti atbudavoti k imą į 
vikru ir stiprų.

Scctt X* I’.ovno, Bloomfield, N. .J 2(1-49

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ry
to iki 5:30 po pietų, t’anedėliais, 8e- 
redomis. Ketvergais ir Sukatomis iki 8 
vakare. Nedėlioj nuo 9 ryto iki I po 
pietų.

MUSU PASIŪLYMAS SERGANTIEMS!
$50 Gydymas Už $12„50

Y, a tni ncpaprusla proga. su kuro* 
>w:«ant! inionėj firali Mauti (ten* 

»uk»>ln| gydymų.. At.< lankytai! streit. 
n.~t -.o. patiulymai nesitęi Hitai.

Mų«ų Kydytvjai tutąiki jums progą 
,>as. naiu’ot i5 jų Iltbui gerų patarimų 
lel < hroniJkų ir sunkiai ilgydomų ligų. 

Su pgaelba »<iu»ų naujausių inslrumen- 
,i) X-Rny ir spaudimo kraujo, gali
me pažinti ligas ir .Agydyti jus atsa
kančiai.

Norėtumėm pa įkalbėti su visais ser
gančiais visokiomis chroniškom s ligo- 
ini Gydome nurvų ligas, kraujo ir odos. 
Užprašome sergančius, kurie nori iSt’k- 
rųjų padgydjt? i. įvertina gerų gydymų. 
Užsiimant spėt šaliai gydymu sunkių ligų, 
nežiur nt ar buvot kur nors jau gydytis 
ai ne. * *

Ligos Kraujo ir Nervų
Intravenous (|čirftkimas gyduolių tieūai | kraują) surevoliucijonitavo mediciną. 

Daugelis ligų, kurios buvo po* pažintos neišgydomomis, dabar gulima išgydyti tuo 
nauju budu.

Kraujas yru gyvyliė. Gydymas beveik visų chron skų ligų remiasi ant išvalymo 
ir sustiprinimo kraujo. Visokios rųš.es paraudonavimai, odos išbėrimai, visokie 
skausmai ir kitos negalės yra persergėjimu besiartinančio pavojaus tai yra, kad 
kokių nors nuodų yra pris’rinkušių j kraujų. Gabus gydytojos pirmučiausiai pra
šalina ligų priežastį, tai yra išvalo kraują. Tų mes ir darome.

Ligos No.es, Gerklės, Ski vio, Žarnų, l’uslėi, Skllvlnių Akmenų ir k'tų ligų, iš
gydomos išgydžius krautą. Spaudimas Krauto. Bekraujistė, Reumatizmas, Malaria, 
Neuritis, Rugštuma: vidurioee ir panaš’os ligos gali būti išgydomos (čirškus gy
duolių tiesiai j kraują. Veikite tuoj, nes ligos kasdien darosi pavojingesnėmis.

Skaitykit Ką Rašo Išgydyti Pacijentai
Gerbiamas Daktare Wright:

Savo liiiosu noru a'unčiu A| laiškų, kad kiti dasiž’notų apie jūsų pasekmingą 
gydymą. Kuomet atsilankiau pas jus buvau visai sergantis, ir visai nusiminąs dėl 
gyvenimo. Ju»ų Intravenous gydymas (Jčirškimas gyduolių ties’ai j kraują) ir kiti 
budai pastatė mane ant kojų, sustiprino nervus ir padarė iš manęs visai kitą 
žmogų. Esu įsitikinęs, akd sergant’ žmonės nepadarys klaidos, kuomet jieškoi pas 
jus page.bos. Nes jus padarysite viską, kad tik juos išgydžius.

Su pagarba, 
Arthur Bauer, 511 Brompton Avė., Chicago. III.

Musų pilnas išagaaminavimaa Laboratorijoj ir Mikroskopu ir ištyrimas kraujo ir 
šlapumo ir kiti moksliniai) budai bandymo, prives prie tikrai pasekmingo 
išgydymo. —- Reguliarė $5 sgjaminacija —- dabar tik a^fcs

Tikėkštėa gerų pasekmių igšydymo • ir tą gausite musų medikaliuose ofisuose.

DR. L. G. WRIGHT
337 W. Madison St., 2 augštas, Chicago, 111.

Kas daugiau gali su influenzos 
ligoniu atsitikti?

1 širdies vidujinės arba ir iš
laukinės plėvės įdegimas pasi
daryti gali. Gali ir patys šir
dies raumenys įdegti. širdies 

J raumenų įdegimas paprastai už
sibaigia ligonio mirtimi. Gana 
dažnai ir širdies veikime dabar 
visokių iškrypimų pasidaro, 
kaip antai: širdies drebėjimas, 
per lėtas ar per tankus muši
mas, pagalios ir širdies diegliai 
ilgonį kariais baisiai kamuoti 
ima.

Kad su infhienza labai mėg
sta ranka lankoti eiti plaučių 
įdegimas, ką ne visai retai pa
seka gangrina, tai, rodos, jau 
pirmiau sakėme. Ne visai retai 
chroninis bronchų įdegimas da
bar pasidaro.

Karinis vidurinėj ausyj, žan
dikaulių landose arba ir kitur 
kur pulsavimas pasidaro.

Visokie nervų suirimai, kaip 
jau pasakyta, ne visai retai 
influenzos ligoniuose eina. Ne
miga, noras nusižudyti, n (įsto
jimas kvapsnies ir skonies juti
mo, be jokio reikalo susijudi
nimas, diegliai ir kitokie galai, 
tai iš tiesų ne visai retai influ
enzos ligoniuose susidaro. Neu
rastenija (nervų ir proto silp
numas-) ir melancholija (dide
lis nusilpimas ne tik protiškai, 
bet ir kūniškai) kartais ne tik
tai mėnesiais, bet ii* metais} po 
influenzos ligonį tarsi slėgte 
slegia.

GYDYMAS

Kaip reikia saugotis?
Reikia vengti tų, kurie čiau

di, kosti ir, kur papuola, spjau
do. Kaip jau užeina influenzos 
epidemija, tai reikia kaip gali
ma vengti visokio su sergan
čiais susidūrimo. Į visokius su
sirinkimus ir šiaip jau kur 
daugiau žmonių krūvon susi
telkia, nereikia eiti.

Yira labai išmintinga sergan
čius nuo sveikųjų atskirti. 
Skreplius geriausia sudeginti. 
Tegu ligonis spiauja į tam ty
čia susuktą popierą (laikraštį) 
arba ir kokį skudurą, o paskui 
reikia visa tai sudeginti. O jei
gu nėra kur sudeginti, tai rei
kia dizenfektuoti su formalinu, 
karboliam arba ir liquor cre»o- 
lis compositus. Formaliną ge

niausia atmiešti dešimt kartų, 
o karbolių dvidešimt, bet su
dėtinį krezolio vandenį galima 
i vartoti kaip stovi. Vieno ar 
kito skiedinio ant skreplių už
pylus, reikia mažiausiai valan
dą palaikyti, o tiktai po tam 
viską išmesti, žinoma, paran
kiausia išeinamoj vietoj.

►I

KRAUTUVE ATDARA
IKI KALĖDŲ 
NUO 9 RYTO
IKI 9 VAKARO

xxxxxmxxxxxxxramxxT

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu kablegramu

Halsted, pf^Dberty.
ČOME PUT OF THgBEĄTEN PATU

DUODAMOS 
L KLEIN 
STAMPOS 
KASDIEN

KAILINIAI KAUTAI
. • . ■ ■ ■ • , ' ■ ■ ■ • \

LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS n
Bile kokj kautą šiame išpardavime galite nu- IJRį
pirkti musų naujų rūbų išpardavimo planu, už
kuriuos galite išmokėti per šešis mėnesius I
PA^TPREKITRi kautai yra tikri caracul odos ĮbYi z m 
rAulLDEMlLi kautai, bet ne iš šmotukų, kurie 
paprastai yra pasiūlomi pigiomis^kainomis.

CARACUL KAILINIAI KAUTAI
Gražių Stylių tamsiai rudo caraculo kailiniai kautai, A
su gražiu rudu lapės skuros kalnie- ■■
rium. Visi labai gerai parinkti, eks-H» | 1 
pertų pasiūti, šilko pamušalo kraš- ik I w 
tai visų mierų, specialiai rytoj poMy E BJP

DAILUS SEALINE KAUTAI
Smart dailų sealine kautai geros rųšies su dideliu kal- 
nierium, nepaprastos ver~/|h P*
tės, gražiu šilkiniu pamuša- UI EZ Į J I ■ 
lu, negirdėtai pigiomis kai- ■ ■ ■
nomis po B Vv

Sealine Kautai, dideliais rudais lapės skuros kalnie
čiais, specialiai ........... $189.50
Ekstra dideles mieros dailus sealine kautai, mieros 
52 .............................................. $97.50
Trimuoti kumeliukų skuros kautai, marmink ir novel- 
t*“ ................................................................... $ 169.50
NAUJAS PLANAS:

Vyrų ir moterų viršutiniai rūbai šešiems 
mėnesiams kreditas cash kainomis ir bis- 
kj dadėti už patarnavimą.

ą

Per penkiasdešimtis septynis metus ši krautuvė pardavinėjo ir pardavinės atsakančius tavorus pigiomis 
cash kainomis. Didėjant reikalavimui vyrų ir moterų viršutinių rūbų lengvais išmokėjimais, mes prirengėm 
planą dėl tų, kurie nori tokio patarnavimo. Štai yra musų planas:

$25 pirkinys — $5 įmokėti — $1 į savaitę 
$50 pirkinys — $10 Įmokėti — $ 1.75 i savaitę 

$100 pirkinys — $20 Įmokėti — $3.50 j savaitę 
ir kitomis kainomis pagal proporciją

MUSU REGUUARES CASH KAINOS PASILIEKA TOS PAČIOS
XXXXXXXXJLXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXTrXXX^XXXllJtllXTXXX<Xll^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXlIIXXIInni n nninmn n
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Viena munšaino dirbtu
vė išdavė kitą

Prohibicijos agentai padarė 
kratų senoj, 'apleistoj, neva 
tuščioj dirbtuvėj prie 1301 So. 
Cicero Avė. ir ten rado didelę 
ir gerai įrengtą dirbtuvę redis- 
tiliavimui alkoholio. Rasta ne
mažai ir alkoholio. Dirbtuvėj 
suipita tris žmones. Dirbtuvėj 
rastos popieros nurodė ir kitų 
vietų, būtent ,3136 S. Austin 
Blvd., kur taipjau tapo padary
ta krata ir rasta irgi didelę 
alkoholio redistiliavimo dirbtu
vę. Čia suimta du žmonės ir 
830 galionų jau prirengto par
davimui alkoholio.

Chicagos Žinios North Šiite
Bolševikų susmukimas

įkyrėjo- ir įsipyko, jog visi jų 
neapkenčia, todėl protingesnie
ji patys 
rijų ir 
ševizmo

iracilic ano Atlantic Photoj

Dr. VV. D. Coohdge, General 
Electric kompanijos laborato
rijos asistentas direktorius,

Du plėšikai užvakar vakare;kuris šiomis dienomis surado 
Austin policijos distrikte pa- būdą pagaminti nepaprastai
darė šešis plėšinius, visą laiką stiprins katodinius spindulius, 
policijai besivejant paskui juos. .
Pirmiausia jie užpuolė Fried-

K D-H t Griniaus vakarienė
licija tyrinėjo 
patys plėšikai 
nuo pirmosios

Padarė šešis plėšimus

plėšimą, tie 
už kelių durų' 
vietos padarė 

Kada sužinojo 
apie antrą plėšimą policija n’ ( 
nuvyko vieton, plėšikai buvo; 
jau trečioj vietoj. Ir taip per 
visus šešis plėšimus, policija 
tik bėgiojo paskui plėšikus,1 
bet sugauti jų negalėjo. Padarę 
šešis plėšimus ‘abu plėšikai pa- į 
sislčpč.

šiandie
si Chicagos lietuviai kviečia
mi šiandie vakare Lietuvių 
Auditorijon į šaunių Dr. K. 
Griniaus pagerbimo puotų.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

Parkholme lietuviai

čia tarp 16 ir 22 gatvių yra 
taip vadinama Paikholme apie- 

Cicero 
Ir daog lietuvių
nuosavybes di- 

namus. šioj 
m. buvo lau- 

skraidė, o

liuke. Tai gražiausia 
miesto dalis, 
čia turi savo 
delius ir dailius
vieloj dar 1915 
kai ir aeriplanai

gštu namai.
rrt jokio i_>i2£n
Yra biznio tik

da-
au- 
ne-šioj sekcijoj

io restrikti
prie Cicero Avė.

Vienam pirmųjų musų tau
tos darbuotojų ir dabartiniam 

. Lietuvos Prezidentui Dr.. K. 
Griniui šiandie sukanka 60 me- 

i tų amžiaus. Tasai įvykis- yra 
■ svarbus kiekvienam lietuviui, 
nes su Dr. K. Grinio gyvenimu 
yra artimai surištas musų tau
tinis atgimimas ir laisve. Jis 
prisidėjo prie leidimo “Aušros”, 
naisiai kovojo su rusų priespau
da ir vėliau dalyvavo atstaty
me Lietuvos valstybes. Toksai 
asmuo užsipelno* didžiausios pa
garbos nuo pasiliuosavusios tau
tos.

Ir šio vakaro banketas ren
giamas tuo tikslu, kad nors 
mažoj daly išreikšti Dr. K. 
niui padėkų nuo Chicagos 
tuvii). Banketas bus labai 
mus ir puikiai paruoštas, 
skanios vakarienes 
muzikos, dainų, šokių

Kur bolševikai labiau pasi
žymi darbštumu, ten jie grei
čiau susmunka, nes publika 
gauna progos juos pažinti.

Chicagoj North Side buvo 
jų tvirtovė, JelTerson miškas 
buvo jų karinis punktas. Jie 
spėjo parodyti visą savo gabu
mų, išmintį ir žiaurumą.. Jie 
buvo pasigriebę valdyti rubsiu- 
vių lietuviškąjį lokalų, kėsino
si suardyti Sav. Paš. Draugi
jų, ryžosi ant 226 kp. SLA., 
dėjo didžiausių pastangų suar
dyti draugijų sąryšį ir t. t. 
Daugelis nežinojo jų tikslų iv 
pi6tardpvo jiems. Bet laikui 
bėgant bolševikai save taip iš
aiškino, kad tapo pajuokos 
daiktu. North Sidės lietuviai žiu
ri šiandie Į bolševikus kaipo į 
neprotaujančias davatkas, kai
po į blevyzgojančias šmeižikus 
ir organizacijų ardytojus, kai
po j amžinai aukų kaulijan
čius sukčius ir nesveiko proto 
žmones. Net privačiame gyve- 
ųime visi vengia, kad nesusi
draugavus su jais. Taip sakant, 
jie tapo lietuvių tautos atma
tos arba išmatos.

Visų North Sidės lietuviškų 
draugijų nariai yra netoli iš
imtinai darbininkai. Ir tai di
džiumoj apsišvietę, kovose pa
tyrę, pažangus darbininkai. Ir 
visos šitos organizacijos kra
tosi bolševikų kaip kokios pik
tos ligos.
' Jau trečias metas, kaip lietu
viai rubsiuviai iššlavė iš savo 
unijos lokalo bolševikų valdy

bėga iš savo organiza- 
smerkia nelemtų bok 
judėjimų.

Laikraščiai

Kraujo, od(H, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Sidėj ant gatvių kam-Nbrth
pu kas diena parduodama apie 
501) egzempliorių “Naujienų”, 
kokie 200 cgz. “Draugo” ir tik 
kelios dešimtys egz. “Vilnies”. 
Jei netikite, pasiteiraukite pas 
pardavėją ant Kobey st ir Mil- 
waukee avė. kampo. Jam nėra 
reikalo meluoti. Pats “Vilnies” 
manažeris teisme pasisakė, kad 
jo laikraštį visoj Chicagoj skai
to tik apie 100 žmonių. Tan
kiausiai skaito tik todėl, kad 
pasižiūrėti, ar jis nėra šmeižia
mas, nes “Vilnyje” apart šmei
žimų daugiau nėra ko skaityti.

Svetainė

gyvena dailiai, 
gyvena turbūt p. 

Daug teko matyti

čia lietuviai 
Bet dailiausia 
p. Jukniai. 
dailiai gyvenančių žmonių, daug
lietuvių ir labai turtingai gy
vena, bet taip turtingai, kaip 
p.p. Jukniai gyvenančių neteko 
matyti. Rakandai, kaurai, įtai
symas— vėliausi ir brangiausi. 
Suskaičiau 13 kambarių, bet 
sako, kad tai dar ne visi. Sma
gu matyti 
lietuvius, 
yra labai 
žmonės. I
ka apsilankius tokiuose namuo-

dailiai gyvenančius 
O be' to p.p. Jukniai 
svetingi ir vaišingi

SIUSKIT PEk
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Gri- 
lie- 

įdo- 
Be

turėsime 
, sveiki-

šios

VISI 
šio-

tos iškilmes galės prilygti

dienos.
Kviečiami nuoširdžiai

Chicagos lietuviai dalyvauti
se pagerbimo iškilmėse. Paro
dykim, jog mes mokam įkai
nuoti tuos- žmones,' kurie visų 
savo gyvenimų*' pašventė savo

M.

kas metai rašo, kad “buržu
jams” bus galas, kita metų, kad 
jie paskutinį sykį valdo loka
lų, vienok rubsiuviains bolše
vikai smirda ir galima tikrin- 
i, kad jie daugiau nedarys dik

tatūros pas rubsiuvius. Ir šį
met ne vienas bolševikas nepa
teko į lokalo valdybą, nors- ne
darbas ir gana erzina rubsiu
vius, kas davė pr’ogbs bolševi
kų šmeižikams atakuoti senąją 
valdvbą.

226 kp SLA išrinko naują 
valdybą ir delegatus į 6-tųjį 
apskritį. Delegatų išrinkta 14. 
NT<? į vnldybij, nė i <Tolo«-a.tn« ne
pateko nė vienas Dolsevikas, ne- 

?i jų šalininkas. Visi išrinktieji 
yra griežti bolševiku priešai. 
Iš apie 50 susirinkusių narių, 
jiems pavyko surinkti tik 14 
balsų.' Tai buvo didžiausia 
skaitlinė. Taip, pav. jų kandi
datas Dr. Biežis gavo 5 balsus, 
kuomet už Dr. Montvidų bal
savo apie 40. Paškauskas ant 
pirmininko irgi gavo apie 40 

ųlsų. Vienas bolševikų kandi-
daląs gavo tik 3 balsus. Beis 
kia, n\'t ir saviškiai sarmatija- 
si už bolševikus balsuoti.

Draugijų delegatai, susirin
kę 8 d. gruodžio svarstė sve
tainės reikalų. Kadangi nėra 
galima urnai svetaines pastaty
ti ir nerandama tinkamos nu
pirkti, tad nutarta pasiteirau
ti ar negalima butų grįžti į se
nųjų vietų Liuosybes svetai
nę. Jei savininkas sutiks tin
kamai ją remontuoti ir duos už 
prieinamą kainų, draugijų sų- 
rišis ja samdys. Mat North 
Sidės lietuviai pratę yra turėti 
centrą; be to, jie turi įvairių 
organizacijų, kurių mitingams, 
pamokoms, parengimams rei
kalinga svetainė. Čia gyvuoja 
didoka jaunuolių draugija Bi
jūnėlis ir neturėdama vietos pa
mokoms, pasidarė neveikli; Pir
myn choras irgi turi rinktis 
toli nuo lietuvių gyvenamos 
vietos. Nortbsidiečiai Liuosv- 
bes Svetainę buvo apleidę to
lei, kad savininkas jos netaisė 
ir net rendų pakėlė. Dabar jis 
jau nusileidžia.

Juozas Sinkevičius
(Sinkus)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 14 dieną, 4:49 valandą 
ryte, 1926 m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus; gimęs Suvalkų Rėdy- 
boj, Zepiškių Parapijoj; pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Magdaleną, po tėvais 
Pęvilaitė ir 2 dukteris 'Kas
tanciją ir Heleną, 2 žentus Vik
torą ir VValterį lakius, 2 bro
lius Joną ir Povilą, 3 seseris 
Oną, Elzbietą ir Anastaziją ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7240 East End Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 18 dieną, 1:30 valandą 
po pietų iš namų j Tautiškas 
kapines. Buvo narys Simano 
Daukanto Draugystės.

Visi A. A. Juozo Sinkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti , 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentai 
Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

North Sidėj pradėjo po stu- 
bas lankytis kokis tai studen
tas, kuris sakosi, lankąs Rusli 
Medical College.Jo tėvas esąs 
miręs ir jis nefnirįs iš ko ino^ 
kintis. Bet jau esąs taip mo- 
kytas, kad galįs operacijas da
ryti, visokias ligas išspėti, ap
siima merginas t išegzaminuoti 
ir t. t. Kalba labai daug, kalba 
greitai ir vis giriasi. Jis uŽra- 
šinoja. l<«»kj tai farmerių laik
raštį, sako, kad tai lietuvių kal

boj, ima po 5 dol. ir daugiau, 
sako, kad ir kokios tai knygos 
busiančios prisiųstos už tuos 
pačius pinigus, -išduoda kvitų, 
ant kurios savo pavardės ne
pasirašo, o tik M. Student arh-a 
medical student. Davusieji jam 
penkinę negauna jokio laikraš
čio, nė knygų. Jis giriasi pa
žįstus visus lietuvių daktarus, 
kunigus, advokatus, esųs 
katalikas.

geras

ve-
bu-
ke-
pa-

Dr, J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Maraball Blvd.

TELEFONAS CRAWFOR£> 1480
TELEFONAS CANAL 9464

DR, VAITUS!! 
OPTOMETRISTAS

SPECIAČfsTAS 
įtempimą, kuria 
Ivofl skaudėjimo,

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi ga 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

LEONAS ROJUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 15 d., 8 vai. vakare, 
1926 m., sulaukęs 16 metų 
amžiaus; gimęs Kauno rėdy- 
boj, Kretingos apskričio, Kar
tinos parapijos, Mainių kai
mo. Paliko dideliame nuliu
dime pusseserę Marijoną Bud- 
reckienę ir švogerį Franciš
kų ir gimines, o Lietuvoj 3 
.seseris Oną, Barborą ir Pet
ronėlę; 2 broliu: Antaną ir 
Ignacą. Kūnas pašarvotas ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 1605 
S. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gruodžio 20 d., 1:30 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas j Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Leono Rojaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvčge ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pusseserė, švogeris 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

/borius Eudeikis. Tel. Yards

KAZ1M. TAMAšIAUSKAS
Mirė gruodžio 15 d., 3:10 v. 

po pietų, 1926 m., sulaukęs 
apie 16 metų amžiaus; gimęs 
Kauno gub., Medininkų kai
me, Raseinių paviete, Gerkal- 
nio parapijoje. Paliko dide
liame nuliūdime 3 dukteris; 
Susimą, Stelių ir Adelę, ir 3 
supai: Kazimieras, Bronislo
vas ir Juozapas, o Lietuvoj 
du broliu — Franciškų ir 
Teodorą. Dabar randasi pas 
graborių 3319 Auburn avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 18 d., 8 vai. ryto iš 
namų Į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero igini- 
nės, draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti < laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Dukterys ir sūnus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo-

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškas)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamų Vertybe

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvi® 

GrahorivH Cbicagvje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
82S8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063 •i

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimbal] piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus 
lėlis išdirbėjus 
sias dovanas).

Kimbal! pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

Honored” (Vienin- 
laimėjęs augščiau-

KAZIMIERA KOSTECKIEN R,

V i | wo u** 
; v . ^lesturni^.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad net u rime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, l.’L

v _ :HKthil

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue
kyrė su šiuo pasauliu gruo- 
diio 15 d., 10:15 vai. vakaro, 
1926 m., sulaukęs 32 metų amžiaus; gimus Kauno rūdy- 
boj, Tauragės apskr., Šilalės 
parapijos, Jokūbaičių kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime 
šavo mylimuosius ir mylin
čius 2 dukteris, Kazimierą 11 
metų, Eleną 10 metų; 2 sūnų 
Selvestrą 8, Kristupą 5 metų, 
3 brolius, Kastantą, Stanislo
vą, Adolfų ir švogerkas Lietu
voj 2 seseris Antaniną ir Zo
fiją. Kūnas pašarvotas randa
si Eudeikio koplyčioj, -1605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gruodžio 20 d., 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas į Šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Kazimierus 
teckienės giminės 
pažįstami 
kviečiami

Phone Boulevard 62C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

4

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. '
'T'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emale* — ta* sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptickoriu.

ambert Pharmacal Co, Saint

ru oks- 
ranka 

kad
Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Lęveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

pa
či iš 
Ka

Pašei pos Drau- 
nors syki susi

kurt ir nominuoti savo 
žmones sarmata, nes veik nie
kas už juos nebalsuos, todėl vi
sa valdyba nominuota ir bus iš
rinkta iš bolševikų priešų.

Keletoj kitų mažesnių drau
gijų bolševikų ir balso negirdė
ti. žodžiu, visos North Sidės 
lietuvių organizacijos yra pil
nai apsivaliusios nuo bolševi
kiško brudo. Patys bolševikai 
supranta, kad žmonėms Jie taip

Savitarpinės 
gijoj bolševikai 
prato,

Mažu jis ir yra kokis 
leivis, nes rašo dailiai ir 
amerikoniška, kas rodo, 
Amerikoj mokslų yra ėjęa. Bet
gali būti lik paprastas apgavi
kas. Protingi žmones šitokiam 
rinkėjui neduoda ir net šluotų 
paima, nes tikri moksleiviai ži
no- kur kreiptis paramos ir 
publika didžiumų jų pažįsta.

Prosytojas.

Kos- 
, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Broliai ir 

Švogerkos.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis. Tol. Yards 
1711. Laidotuvėmis rūpinasi 
brolis’ Adolfas Galinskis.

Koki bus Dr. K. Griniaus 
iškilmių programa?

Tiems, kurie norėtų gauti 
daugiau žinių apie šio vakaro 
iškilmes Lietuvių Auditorijoj, 
galime pranešti štai kų:

1) Jose dalyvaus Birutės 
dejas A. Vanagaitis su visu 
riu dainininkų, 2) išgirsime 
lėtą žymesnių muzikų, 3)
valgysim specialiai prirengtos 
vakarienės, I)• išklausysim įvai
rių pasveikinimų nuo vietinių 
organizacijų, 5) galėsim sma
giai ir linksmai pasišokti.

Vieno žodžiu, Dr. K. (rriniaus 
pagerbimas bus kuosumaniau- 
sia atliktas, ir tik tas gailėsis, 
kas neatsilankys. —žinius.

XXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXX>

M

BILLY'S^UNCLE

N
K

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų • 
tiek naudingų žinių, 
<ain Naujienos.

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė
Te!. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka>

UMO KUOIUS— ?

TVVč. %00b

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III,
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1 eatras- 
Muzika

Opera
Su ateinančiu pirmadieniu 

prasidės septinta operos savai
tė. Joj bus duota keletas nau
jų dalykėlių ir Amerikos pre
mjera “Tiefiand”, kuri turėjo 
eiti Šią savaitę, bet kurios nie-

mis kainomis bus pakartota 
“Carmeu”, dalyvaujant l.orna 
Loone Jaekson, Eide Norena, 
Fernand Ansseau, Alexander 
Kijniis, Jose Mojien, Edouard 
Cotrcuil ir Serge Oukrainsky 
baletui.

Sekmadieny po piet eina po- 
puliarė “11 Trovatore”, dalyvau
jant Claudia Muzio, Augusta 
l.enska, Aroldo Lindi, Richard 
Bonelli ir Cotreuil.

NAMAI-ŽEME

Photo]

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 
LEISTI $100.00?

AtRakymaii: $100.00 ant «yk 
$6.00 j metus per vi»ą 

Ukuftį gyvenim*.

PRA

Pirmadienio vakare, gr. 20 
d., Amerikos opera “The \Viteh ’ 
of Salem”, kurios sėkminga 
pasaulinė premiera buvo savai
tę atgal. Dalyvauja Irene 
Pavlovska, Noreria, l.enska, I 
Charles Hackett, Hovvard Pres-' 
tau ir Mojica. Po operos seks 
baletas.

Antradieny eina Verdi
lo”, pirmų karta šį sezonų, da- Afrikoj (Kongo). Jis paėjo 
lyvaujant Eleanor Sawyer ir 
Lilidi Monteeanto, kurie pirmą 

šeštadienio vakare papiginto- ’ kartą Chicagoj pasirodys šioj

ta pastatyti.
šeštadieny, gr. 

eina melodinga 
l.ove”, kurios 
keletą metų, 
re’.u'e Macbelh, 
(.iacomo Rimini 
Trevisan;

IX d. po

nestatyta 
Dalyvauja

jau

ir Vittorio
Moranzoni diriguoja.

tPacific and Atlantic I
Carl Ethan Akeley, žymus 

keliauninkas ir mokslo žmogus, 
Olel- kuris lapkričio 30d. numirė 

> iš
New Yorko valstijos.

dole- 
ceu-

■ Kiekvienas musų praleistas 
' ris sudaro nematomų juostą 
tų ir kiekviena? centas atlieka 
tam tikra darbų. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padfr- ... .. ?

irba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų 

kaip pas mus; jus niekur negausiu 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia ju.sųl

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas modemiškai įrengta, prie ge- 

f riausio.s transportacijos, parsiduoda 
sti vieną valandų tris vakarus' geromis sąlygomis — tik $1500.00 
į savaitę, ir galit padvigubinti 
savo Įplaukas. Rašykit mums, 
o mes nurodysim kaip galit pa
daryti. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 852.

VYRŲ
EKSTRA KALftDOMS 

PINIGŲ

Jei jis dabar turit darbų ir 
dirbate dienų, jus galit pašvę-

įmokėjimu; o likusius kaip renda.
Dviejų augštų, nauji muro namai 

5-5 kambariai, savininkas sutiąka 
mainyti j gerą farmą, .netoli Chica
gos arba j lotus.

Taipgi turime bungalow ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
niausį pasirinkimą. Ateikit ir pama
tyk it

SALESMENŲ REIKIA

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

Mokinu visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto Iki 2 po pietų ir va« 
karais nuo 7 iki 9. Nedėblieniais nuo 
2 iki 6 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Dykai • 
Koleliai 

Benčius 
Muzika

Nereikia įmokėti pinigų 
ir tiktai po $2 į savaitę

Seną 
fonogra
fą, radi o 
priimam 
kaipo 
įmokė • 
jimą

Sales Company
TWO 1723 S. Ashland Avė. 

STORES 2716 W. 22nd St.

ayer Pian
Dabar yra laikas, kad užsitik 

rinua, jog turėsit muziką 
kalėdoms

operoj, ('.baries Marshall, Kip- 
nis ir Mojica.

i Trečiadieny bus pakartota 
populiarė ir melodinga “Mar- 
tha”, dalyvaujant Edith Mar* * • . • . son, Pavlovska, Schipa, Virgilio

.Lazzari ir Trevisan.
Ketvirtadieny eis senai U.hica- 

Igoj laukiama Eugen d’Albert 
t opera “Tiefiand”, anglų kalboj, 
! dalyvaujant Elsa Alsen, Jack- 
l'son, Pavlovska, Helen Freund, 
t Forrest Lamont, Rimini ir Kip- 
jnis; Web<T diriguos-.

Kūčių vakare operos nebus.
Kalėdose, šeštadieny ix> piet l

.eis The Jewess , dalyvaujant Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpi- 
Rosa Raiša. Norena, Marshall, I nio' Kliubo metinis susirinkimas 
Kipnis, Mojien ir baletui.

Kalėdų vakare papigintimois 
kainomis eis “RarL- 
k”, dalyvaujant

i Hackett, Rimini, 
Trevisan.

j Naujiems metams 
I pastatyti Mozarto 
ivanni (Don Žuan).

tumėt juos j bankų ar spulką
Naujienų. Spulka. uždl 

$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

Darbas West Pullman teri
torijoj. Suteikiamas puikus ko- 
peravimas. Puiki proga atei- v • •eini.

musų sąvastis!
W. HAYDEN BELL

Klauskit Ed. Bakševičius
Manager 

4336 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lafayette 8600

flu sekretorių 
o nuo jo su

dauginsiu

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted SI. 

Box 851
jūsų

AUTOMOBILIAI
Nori h Side. — Sandaroj? 23 kuopos 

priešmetinis susirinkimas penktadie
ny, gruodžio 17, neįvyks iš priežas
ties rengimo Dr. Griniaus, 60 nfetų 
jubilčjaus. Susirinkimas įvyks po ne- 
dėliai. Nariams bus pranešta atviru
tėms. —- Valdyba

Lietuvių Tautiška Dr-stė “Vieny
bė” laikys priešmetinj susirinkimą 
18 d. gruodžio, subatos vakare nuo 
7 vai., M. Meldažio svet., 2212 W. 
23 PI. Visi būtinai turite atsilan
kyti, nes bus rinkimas naujos val
dybos dėl sekančių metų, taipgi 
yra daug kilų svarbių reikalų.

Valdyba.

Macbetb,
Lazzari ir

ren-giamąsi
“Don Gio-

Birutės dramiečiai 
baigs Kalėdas švę

sti Waukegane

PIRKSIU 1 tono (rokų (tik ne 
Fordą) gerame stovy j, 1926 mode
lis. Mokėsiu kas verta. Galima 
lyti kasdien iki 9 vakare.

K reipkitės:
•1129 S. Sacramento avė.

m;i-

PARDAVIMUI
GROJIKUS pianas $700 ver

tės’už $110, 90 rolelių ir ben- 
čins, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.MIKOLAITIS

6512 So. Halsted St.

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 mediniai na

mai, abudu yra naujos mados, 
vienas 5 kambarių, antras 4 
kambarių, sykiu yra 3 lotai ir 
2 karų garažas. Prie antro yra 
2 lotai ir 3 karų garažas, 6 
blokai nu ogatvekarių, 4 blo
kai nuo geležinkelio stoties. La
bai gera vieta dėl gyvenimo, 
galima laikyti vištų, karvių. 
Netoli nuo šapų, kur galima 
gauti darbų bile kada. Parduo
siu labai pigiai arba mainysiu 
į bučornę, grosernę arba i ga- 
solino statidn. Galima pirkti 
abu sykiu arba vieną.

. JOHN BAGDON
134 St. & YVoodland avė.

Blue Isiand, 1)1.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2107 W. MadisOn St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

—--------------------------------------------- <4

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos Įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 Hc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrama, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35o 
■ki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
S04 W. 33rd S t.. prie Normai Are.

-................. 1
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui-

1 nikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S’t.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujiena Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia ieina telegrafines perlai- k(>stras iš 
<tos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri «av<~ i 
kvito ir fra vėjo vardą.

Pinigus gavo

Birutės Dramos skyrius 26 I e *
d. gruodžio važiuoja į Wauke- 

i gan, ten suvaidins 3 veiksmų 
komedijų “Žemės Rojus’’.

Waukegai)iečiai panorėjo pa
matyti gerų vaidinimų, ypatin
gai artistą St. Pilkų ir komp. 
A. Vanagaitį. P-as Buinauskas 
sako, dzimdzininkai aplenkė 

. \Vaukeganų, bet art. St. Pilka 
's’U savo mėgėjais neištrūks — 
būtinai tu rys juos aplankyt, 
nes ir jie norį pasidžiaugti Lie
tuvos valstybės teatro artistais. 
VVaukeganiečiai sako, kac 
mokėsią Chicagos artistus

, tikti naujojo svetainė j 
karnai juos įvertinti.—M.

Smulkmenos
šiandie

Hali duos

Aišmontui
55760—1. Klimavičiui

7659—P. 
24366—B. 
12564—M.
7665—Z.
7694—L.
7685--M.
7684—1.
7709—P.

22561—J.

77O<
7714—K.

12606—J.
7716—V.
7725 B.
7718- J.
7724—P.

23179-C.
23180—R.
23183—K.

,23184—P.
23185—E.
23186—P.
23187—J.
23192—Z.

55783 - J

Piluckienei 
Vaišvilaitei
Budvjdienei 

Malcevičienei 
Mačiui 
Kaupui 

Bukauskui 
Dirmeikiui 
Jokubuuskienei 
Austaitei 
Andriuškienei 

. Vitkauskaitei
Kapliauskui 
Jablonskiui 
Jerumbaviuiui 
Daukšienei
Klapatauskienei 
BubazeviČienei 
Navickienei 
Stumbrienei 
Juozapai tienei 
Simokaičiui 

Norkaitienei 
Petrauskienei 

Paulauskienei 
Svilui » 
Balčaitei 
Grincienei

Vaitekunvtei 
Grigalienei 
Grigaliui 
Bozevičienei

Pumparui 
Bartašienei 
Bruškienei 
Visgintui 
Petruliui 
Pauražienei

7742—E.
7734— E.
7735— VI. 

12612—M.
12571 —P.Girdauskienei 
33150—A. Ryškienei 
23159—O. Jackienei
7690—J. Janilionaltei 
7686—J. 

12592—M. 
21621—M.

7715—N. 
7701—P. 

21630 V.
22562-J. Stočkui

7727—A. šiaučiuliui 
12609—O. Jakaitei 
22563—A. Sebeekui 
23172—M. LatuŠinskienei 
23176—1. KalaŠinskui 
23177 S. Kalašinskui 

Kalašinskui 
Pranašieuei 
Miliauskienei

23178—K.
55781—E.
7589-R.
7607—A. Veldžiui
7598—A. Oksienei

23147— G. Lukpetrienei
7612 A. Tamkunui
7628—S. Lettikas

12570 O. Naujokaitei

■■■

su- 
ir tin- 

R. K.

vakare Orchestra 
koncertų Tipica or- 
Meksikos.

Anglų teatruose yra kelios 
permainos.

Illinois teatre nuo sekmadie
nio eis “Ziegfield Fpllies”.

La Šalie teatre eina komedi
ja “Abie’s Irisb Rose”.

Erlanger teatre nuo sekma
dienio eis “No, no, Nanctte”.

Studebaker —nuo pirmadienio 
eis “Dice of God”.

teatruose tuo tarpu 
nėra eina senieji 

daugiausia muzikalės 
komedijos.

Kituose 
i permainų 
veikalai,

“Žemės Rojus” M. Meldažio 
svetainėj pereitą sekmadienį 
praėjo nemažu pasisekimu. Su
vaidinta gerai, o ir publikos 
buvo vidutiniai. Gaila, kad 
Birutės Dramos Skyrius nebesi- 
retigia šią linksmą komediją 
bekartoti Chicagoj.

PRANEŠIMAS

Chicagos Lietuvių 
i “Traviata” dalyvius 
pribūti į repeticiją 
sekmadienį, gruodžio
vai. po piet,, N. Gudienės bute, 
3823 So. 
—Operas

Operos 
meldžiu 

ateinantį 
19 d., 2

, mo ............ -...........- ........................
i jvvks nedalioj. 19 <1. gruodžio, po 
adresu 30th ir Halsted st, Mark 
White. Scjuare svet. Nariai ir narės 
nepraleiskit šio susirinkimo. Turim 
labai svarbių reikalų aptarti. Bus 
valdybos rinkimas, konstitucijos 
taisymas ir daugel kitų Reikalų. Vi
si pribukit j šj susirinkimą 
1:30 po pietų. —P. Martin,

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katescn, yra I gražus kambariai 
gyvenimui, 3 metams lysas, rendos 
$50, kaina $1950. 1424 W. 51 st.

kaip 
rast.

Liet. Teatr. Dr-jos fiv. 
priešmetinis susirinkimas 
šeštadieny, gruodžio 18 d., 
vakaro, Sv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Aliburn avė. Visi nariai 
privalote susirinkti, nes yra svar
bus susirinkimas. Bus rinkimas val
dybos sekantiems metams įr 
kitokių reikidų.,—P. K. rast.

Martino 
jvvks 

7:30 v.

daug

Draugystė Pažintis Lietuvių 
rikoje laikys 
iną nedalioj, gruodžio 19 d., 
po pietų, P. Kiseliaus svet., 
S. Pauliną st. Visi draugai turi su
sirinkti, nes draugų pribuvimas 
yra būtinai reikalingas, nes bus 

ateinan- 
ir šiaip daug 
aptarimo. Ne

noriai bus 
prot. rašt.

Ame- 
pijicšinctinį susirinki- 

1 vai. 
1625

draugų i 
reikalingas, 

rinkimas naujos valdybos 
tiems metams. Yra 
svarbių reikalų dėl 
pribuvusieji į mitingą 
nubausti. —Jos. Yucius,

Gedimi- 
siMiirinkiinas atsi- 
vaknre, gruodžio

Kensington. — D. L.
no priešmetinis 
bus antradienio
21 d , S. M. paprastoj svetainėj, 341 
Kensington avė. Kadangi priešme
tinis susirinkimas pripuola prieš 
Naujus Metus, tai likosi atkeltas į 
21 d. gruodžio. —Sekretorius.

Dr-stės Gvar. Liet. Karai. Min
daugu) Nr. 1 priešmetinis susirin
kimas bus laikomas šešetdieny, 18

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, scal trhnuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažoni senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

BEKERNŪ, retai) ir olselio, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti 
pigiai. ‘

6540 S. Ashland avė.
PARDUOSIU savo grojiklį pianą 

už $195, kaip naujas. Galit j; pa
matyti Rapp’s Krautuvėj, 5130 So. 
Ashland avė.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina, (rokas, biznio apie $1200— 
$1500 j savaitę. Arba mainysiu j 
namą, 1750 W. 63 St.

ATYDA!
Pardavimui bučernė ir grosernė 

35 metų senumo biznis, geroj bizrdo 
gatvėj, biznio daromu $1000 į savai
tę. Mainyčiu j gerą mintą. Gausit 
Bargeną.

Nauienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Box 93

PARDUOSIU savo $650 vertės gro
simus aus uuKoiiias .M'sviuiviiy, 10 jiklį pianą, su benčiumi ir rolėmis 
dienų gruodžio, 7:36 vai. vak., Die-1 už $100, cash $50 ir po $10 j mėne- 
vo apveizdos mokyklos I 
prie 18th ir Union aye. Malonėkite 
visi draugai susirinkti, nes bus rin
kimas valdybos 1927 metams ir už
simokėkite mėnesines ir posmerti- 
nes mokestis, kad nepaliktumėt 
skolingais ant kitų metų.

G. S. Pakeltis, nut, rašt.

kambary,1 šj. 6136 So. Halsted Št., 1 fl.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj metinis susirinkimas 
ivyks 19 d. gruodžio, 1 vai. po pie
tų, Mildos svet. Malonėkite bųti 
laiku, nes turim rinkti kliubo val
dybą 1927 m. ir turim svarbių nu
tarimų padaryti. —A. Zulagvnas.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkos 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais j.er išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

“Naujienoms” 
pertat, kurie

KRAUTUVE ir garažas pardavi
mui pigiai. 3101 W. 38th St.

VARTOTI pečiai, visokių rųšių ir 
rakandai pardavimui pigiai.

3101 W. 38th Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
n6, senas biznis per 20 metų, bukit 
ant savęs bosu. Biznis užtikrintas, 
pelno daroma nuo $80 iki $100 į die
ną; nemokantį darbą išmokinsiu. Kas 
pirmesnis, tai laimės. Tik šią savai
tę galit pusę pirkt. 1967 Canalport 
Avė., Phone Roosevelt 4395.

PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
biznis, sandvičių, tabako, kendžių ir 
minkštų gėrimų krautuvė. 2 metų 
lysas, tik $30 rendos; 3 ruimai pa
gyvenimui. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos.

544'W. 18th Street

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Gri-.-- - ■ 

galiūno, paeina iš Uetuvos, Šiaulių ’’ 
apskričio, Pašvitinio valsčiaus, Laite- 
ščnių kaimo. Taipgi draugų* Jono K. 
Mažuknos, Antano ir Vincento Vir
bickus iš Pašvitinio miestelio. Prašau 
atsišaukti, arba kas žinote minėtus 
ypatus, malonėkite prisiųsti man ant
rašus. Mano antrašus: JUOZAPAS 
GRIGALIŪNAS, 810 So. 6th Street, 
Independence, Kansas.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė. netoli nuo mokyklos, baronas. 
2502 W. 69 St.

PARDAVIMUI mėlynas, žieminis, 
kietomis anglimis kūrenamas pe
čius, vieną žiemą vartotas. 3515 W.

1., Chicago.

KANARKOS. Parduodu bunčių 
lietuviškų kanarkų. Garantuoti gie- 
doriai. Pigiau kaip kitur. 2031 W. 
19 St., pusė bloko vvest nuo Robey.

NAMAI-ŽEME
■ ...................

RAKANDAI
Halsted St 1 PARDAVIMUI rakandai pigiai,

u 16111 s. Union avė., 2 lubos, užpa-larrybos Sekretore kalyj. M .Zagnnla.

DIDELIS BARGENAS
Lotas 30 pėdų fronto, gražioj 

linkėj ant Troy, prie 59-tos ir 
zie. Trūksta pinigų, parduosiu 
pigiai.

4544 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 4606

apie- 
Ked- 
visai

PARDAVIMUI Cahimet City, 
III. 2 bizniavi namai. Kampi
nis ir antras ir karčiama. Sy
kiu parduosiu viską. Pasižino
kite NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St.,. Bdx 850.

$3000 įmokėjus nupliksite 
kampinį 1854 Tripp avė. 2 augš- 
tų medini namų, 5 6 kamba
rių fintai, yra vana ir elektra, 
2 karų garažas, lotas 37x125. 
šaukit Diversey 6235.

PARDAVIMUI gerns mūrinis na
mas, 6 pagyvenimų po 4 kambarius, 
rendos į mėnesį $110, arba mainy
siu ant grosrrnės ar buČerhės, nes 
man nusibodo dirbti. Norėčiau ko
kį nors biznį pradėti. Kas norėtu
mėt gerą namą ant Bridgeporto, 
atsišaukit pas patį savininką, gau
sit gerą bargeną. Savininką galit 
visacįą matyti nuo 7 ligi 9 vai. va
kare ant 3 lubų iš užpakalio.

STANLEY SLAZAS 
1915 S. Halsted st.

Phone Roosevelt 3261

BARGENAS
Naujas 4-4 kambarių namas, 

2451 W. Manniette Road.
Savininkas

6(M)4 So. Artesian avė.
Tel. Republic 1145

EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ

Kurie norite apleisti Chicagą 
negalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 
kambarių, gyvena 5 šemynos. 
tas namas 6 kambarių 
dėl 2 karų Trečias namas 12 
barių, rendos neša į mėnesį 
Mainysiu į jūsų namą arba 
Viskas yra moderniška. Kas 
daryt su manim biznį, tai 
šaukit.

P. ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
3222 R. St.,' 

So. Omaha, Neb.

ir

18 
Ki- 

ir garažas 
kam- 
$190. 
biznį, 
norit 
atsi-

GERAS bargenas West Pullmane, 
3 kambarių namas, medinis, lotas 
aptvertas, medžiais apsodintas, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
grosernės arba ant kitokio kokio 
biznio. Norintys pirkti ar mainyti, 
kreipkitės prie savininko 1915 So. 
Halsted st., 3 lubos iš užpakalio, 
arba šaukit telefonu Roosevelt 3261. 
Vakarais nuo 7 ligi 9 vai.

STANLEY SLAZAS

MORTGECIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

_______

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai; ViclgLy 2454
Ciceros Krautuvė, 46ofr'W. 22 St.

Tel. Cicero 130*

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
-Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

<J^«^^specialurnas, Geras patar 
v na v imas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 $o. State St.

JUS galit nusipirkti namų apšil
dymo reikmenų arba plumbingo leng
vais išmokėjimais. G. S. BLOCK, 
Tel. Columbus 3222.

BRIGHTON PARK
Godotina publika! John’s Barber Shop 
duoda geriausj patarnavimą. Mes ker- 
pam vyrų ir moterų plaukus po nau
jausios mados. Nepamirškit, kad vai
kams yra žemesnios kainos šiokiomis 
dienomis, iki 5 po pietų 40c, 12 am
žiaus senumo.

4652 So. Western Avė.

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel} metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad fnusų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

gerų bargenųIr daugelis
musų didelėj

Lincoln Upholstering
Company •

kitų 
dirbtuvėj.

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street


