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Coolidge už tarptau 
tin| teismą

Rūsy monarkisty šuva 
žiavimas Miunchene

Daug bilių kongrese pro 
hibicijai pakeisti

Nutarta, kad be caro Rusija 
negali apsieiti, bet carų išsi
rinkt- leisti žmonerris

Miunchene įvyko Rusų mo
narkistų suvažiavimas

Prezidento Coolidgeo Daug sumanymy kongre
laiškas Kongresui

Pr oponuoja, kad Jungtinas Val
stijos prisidėtų prie tarptau
tinio teismo

sui prohibicijai 
pakeisti

Reikalaujama leisti darytiReikalaujama leisti daryti ir 
pardavinėti gerą alų ir leng
vesnį vyną

VVASHINGTONAS, gruod. 8. 
spėjus susi

rinkti, jam pristatyta jau ke- 
jis apibrėžia liolika bilių prohibicijos įsta-l

BERLINAS, gruod. 8. — 
Miuncheno, Bavarijoj, įvyko 
rusų monarkistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo šešiasdešimt 
keturi delegatai, atstovaują ru
sų monarkistų organizacijoms, 
susibarusioms įvairiose Euro
pos dalyse. Tarp delegatų bu
vo taipjau baronas Vrangel, 
gen. Glasenapp, gen. Behr- 
mondt, gen. Samsonov ir gen. 
Liubomirsky. Suvažiavimas 
nutarė, kad Rusija turi turėti! 
monarką, bet tą carą-monarką 
leisti patiems Rusijos žmonėms! 
išsirinkti, o kol kas jėgoms 
Rusijos morrarkijai atsteigti 
vadovausiąs didysis kniazis Ki
rilas.

Vienas delegatų, Talberg, bu
vęs rusų monarkistų savaitinio 
laikraščio ‘‘Dvigalvis Erelis” 
Berline leidėjas, padarė prano-, 
Šimą apie rusų monarkistų ju
dėjimo padėtį. Pasak jo, iš

[Pacific and Atlantic Photo]
Urstila Schueren, 5 metų mergaite, atvyko iš Berlino viena į 

New Yorką. Ją pasitiko motina.

VVASHINGTONAS, gruod. 8.
— Kongresui susirinkus savo‘ 
sesijoms, abiejuose jo butuose| 
šiandie buvo perskaitytas pre- —Kongresui vos 
zidento Coolidgeo “message 
laiškas, kuriame
įstatymų leidžiamąjį programą ’tymui pakeisti, 
krašto ir tarptautinėmis pro- puses nemaža bilių 
blemofnis. Svarbesni preziden- “sausieji”, kurie 
to patarimai kongresui yra: |griežtetųiio prohit

Sumažinti mokesnius,
kad yra atstovų buto komisijos 
suplanuota.

Jungtinės Valstijos 
prisidėti prie tarptautinio teis-Į Aštuonioliktąjį 
mo. f *

Stiprinti aviacijos jėgas, 
darant radikalių permainų 
mijos, laivyno ir aviacijos 
ganizacijoj. )

Apkarpyti federalės laivų 
misijos (shipping board) galią, 
valdžios laivyno kontrolę pave
dant vienų vienam aukščiau
siam viršininkui.

Suteikti didesnės galios pre
zidentui ir prekybos bei darbe 
departamentams veikti samdy
tojų su darbininkais ginčuose 
anglies pramonėj.

Remti farmerių kooperatyvų 
darbuotę žemės ūkio reikalams 
pakelti.

kaip mo vykdymo.
Tuo tarpu kai kiti prohibici

jos įstatymo pakeitimo šalinin- 
turėtų kai reikalauja, kad, paliekant 

konstitucijos 
papildymą, butų tik- Volsteado 

ne- aktas modifikuotas taip, xkad 
ar- butų leista daryti ir pardavine- 
or-iti pusėtino stiprumu . alus ir 

[ lengvas vynas. * kongresmanas 
ko- Dyer (rep., Missodri) siūlo 

tiėsiai atšaukti prohibicijos ak
tą.

Neramumai munic'paliuo 
se rinkimuose Meksikoj

Politinių priešininkų kovoj ke- • 
lėtas asmenų užmušta ir ke
liolika sužeista

Indianoj busią sausut 
sausos šventės

INDIANAPOLIS, Inu., gruo
džio 8. — Indianos valstijos 
federalis prohibicijos direkto
rius Harris pareiškė, kad toj | 
valstijoj Kalėdos ir Nauji Me
tai busią sausut sausi, nes 
prohibicijos agentų stropumu 
butlegeriams ir degtinės šmu- 
gelninkams maža tepavykę
svaigalų įgabenti į Indianą, c| 
vietos munšaininkai beveik visi 
esą išgaudyti.

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 8. — Per įvykusius praeitą 
sekmadienį municipalius rinki-į 
mus įvairiuose Meksikos mies-; 
tdose įvyko neramumų. General1 
Anaya miestely, netoli Meksi
kos Miesto, politinių priešinin
kų goveda puolė kandidato Eu- 
femio Laros namus. La ra buvo 
nušautas, o kitas jo draugas 
skaudžiai sužeistas. 1 
politinių fakcijiį kovoj du ;is- 
mens buvo užmušti, keturi pa
vojingai^ o keletas kitų leng- 

Iviau sužeisti. Riaušių buvo ii j 
Xochimilkoj, netoli 
Miesto, kame taipjau 
žmonių buvo sužeista.

Iš antros vėLdviejų gibonų Ruąijos pabėgė- 
pristatč .užsieniuose, viena aštuntoji 

reikalauja da^s es^ aktingi monarkistai; 
pačioj Rusijoj monarkistų ju

dėjimas irgi stiprėjąs.
Suvažiavimas išrinko

tikrą generalį štabą, į kurį įeina 
didysis kniazis Nikalojus kaipo 
garbės piiminipkas; kniazis 
Obolensky kaipo pirmininkas, 
ir nariai: baronas Jefimovsky 
Markov, berliniškč.s rusų mo
narkistų organjaącijos pirmi
ninkas, ir kn. Oldenburg. Gen. 
Junkovsky ves jfolitinį depar
tamentą.

Budapeštas
Suvažiavimui I " • *

ko centro tarybos susirinkimas, 
‘kuriame buvo nutarta, kad nuo į .
šio laiko tarybos būklė butų 
Vengrijos sostinė, Budapeštas.

Į Didžiųjų kniazių mitinge, 
kuriam pirmininkavo did. knia
zis Nikalojus, did. kniazis Kiri
las pareiškė, kad jis priimąs 
vadovybę monarkistinėms or
ganizacijoms, ir netrukus išlei- 
siąs manifestą Busijos žmo
nėms.

i ‘Mitinge dalyvavo ir Bavari* 
jos ex-kronprincas Ruprech- 
tas.

Į Ateinantį sausio mėnesį Bu 
dapešte bus 
sas, kuriame

Pu"eNoj'i';isi E,u7'>os 
dai. Sako, 
suvažiavime 
Andrassi, kurs paaukojęs 12,- 

■ 500 dolerių monarkistų reika
lams.Meksikos 

keletas

Pašlavė $200,000 
banko pinigų

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų SU- Farrell prisipažino, kad jis^ 

- skaitytojų ieško bargenų Nau- Paėmęs tik 55,000 dolerių, te- 
įienose ir skaito klasifikuotų- čiaus knygų revizija ^parodė, 
jų skelbimų puslapius kasdie- ^a(f J’s Pelavęs apie 200,-

BALTIMORE, Md., gruod. 8. 
— Tapo areštuotas vietos Mer
ai ntile Banko tarnautojas, Leo 
Farrell, dėl vogimo banko pini-

tam

bus centras
pasibaigus, įvy-

laikomas kcnigre- 
turės susijungti 

monarkistj] va- 
kad pastarajame 
buvęs ir grafas

Meksika duoda palengvi
nimu naftai išnaudoti

ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

OOO dolerių.

Sovietai areštavo 15 caro Paryžiuj areštuota tariami 
Brity šnipailaiky budelių

Esą nudaigoję apie 500 revoLu- 
cioninkų, gaudami už kiek
vieną auką Iki-100. rublių

Suimta viena jauna paryžietė
ir du anglu, tarnaujančiu
Britų žvalgybai

MASKVA, gruod. 8. - So
vietų vyriausybė vakar suėmė 
penkioliką asmenų, caro laikais 
buvusių budelių, kurie, sako, 
esą pasmaugę , nemažiau kaip
5(M> rusų revoliucininkų. Bude- tų naudai, 
liai gaudavę nuo 20 iki 100 rub- dar kiti trys asmens, 
lių už kiekvieną jų nužudytą 
revoliuuininką, o vienas popas, 
Rozanov vardu, kurs žudo
miems teikdavo “paskutinį pa
tarnavimą”, gaudavęs už kiek
vieną tokį patarnavimą 8 rub
lius.

Egzekucijos vieta buvus įtai
syta vienų privačių namų rū
sy. Ten buvęs didelis stalas, o 
ant jo pastatyta kėdė. Nuo lu
bų kabojo stipri virvė. Revo- 
iucininkas būdavo sodinamas 

kėdėn, virvė užneriama jam ant 
kaklo, ir kėdė iš po jo ištrau
kiama.

PARYŽIUS, gruod. 8. — Ptv 
ryžiuje areštuota viena jauna, 
25 metų paryžietė, Marthe Mo- 
reuil, kaltinama dėl šnipavimo 
Francijos aviacijos dalykų Brį-

■ Be jos, areštuota 
James

Leather, Fisher- Willikms ii 
Ernest Phillips, kuriems ta pa
ryžietė dirbus. Leather ir 
Phillips esą anglai, pirmasis 
buvęs Britų armijos leitenan
tas, antrasis — puskarinįn- 
kas, dabar dirbą Britų žval
gybos tarnyboj. Paryžiuj jie 
laikė radio prietaisų krautuvę 

Laikraštis Petit Parisien įdė 
jo dėl to vedamąjį straipsnį 
klausdamas, ar ir taikos laiku 
valdžios nepaliaus savo niekšin
gų šnipavimų ir kontra-šnipą. 
vimų, su tfavo ilgais švindelių ir 
klastų rekordais. W

Del tarptautinio nusigink
lavimo konferencijos

Rusija, Vokietija ir Jungtinės 
Valstijas kviečiamos daly
vauti priruošimo darbe

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
8. — Tautų Sąjungos taryba 
šiandie nutarė pakviesti Rusiją, 
Vokietiją ir Jungtines Valsti
jas dalyvauti specialės komisi
jos darbe tarptautinei nusigin
klavimo konferencijai priruošti.

Sąjungos taryba stengiasi 
išlyginti nuomonių skirtumus 
nusiginklavimo taryboj taip, 
kad butų galima rimtai pradėti 
nagrinėt nusiginklavimo klau
simai.

SOVIETŲ RUSIJA PRITARIA
NUSIGINKLAVIMUI

MASKVA, gruod. 8. -r Kal
bėdamas vakar Maskvos ap
skrities komunistų konferenci
joj, liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas Rykov pareiškė, 
kad sovietų Rusija esanti pasi
ruošusi panaikinti savo raudo
nąją armiją, panaikinti visus 
savo amunicijos fabrikus ir 
karo pramones, jeigu tą patį 
padarysiančios ir buržuazinės 
valstybės. Jei tik iš tikrųjų 
busią daroma žingsnių nusigin
kluoti, tai Rusija busianti pir
mutinė, kuri stosianti to judė
jimo prieky.

Tautų Sąjungą lėčiau Rykov 
apibudino kaipo karo ir paver
gimo įnagį, d ne išsivadavimo. 
Lųkarno gi sutartys esančios 
taip pat tuščios, kaip ir Tautų 
Sąjunga, jos neapsaugosią pą-7 
šaulį nuo karų ir neužtikrifiMą 
jam taikos. ,

1 užmuštas traukinio 
katastrofoj

MARYVILLE, Mo., gruod. 6. 
— Vakar netoli nuo čia susikū
lė, iššokęs iš bėgių, Burlingto- 
no gelžkelio traukinys. Vienas 
traukinio tarnautojas buvo už
muštas, antras tur būt mirti
nai sužeistas.

CENTRALIA, III.', gruod. 8. 
— Vietos pilietis C. U.oopec, ne
galėdamas prikalbinti savo 
žmoną, kuri jį''pametė, grįžti 
vėl su juo gyventi, iš susikrim
timo vakar nusišovė.

Nobelio dovanos Cham 
berlainui ir Briandui

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos*: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colj į dieną. I

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Francijos senatas 
priėmė inflaciją

Lietuviy Rubsiuviy Lokalo 
269 rinkimai

f organizacijos viršininkus nė 
vienas komunistas nepateko

Vakar įvyko Amalgumated 
Clothing Workers of America 
Lokalo No. 269 (Lietuvių Sky
rius) viršininkų rinkimai. J vi
sas vietas, unijos administraci
joj nepateko ne vienas komu
nistas. Juos sumušta balsavi
me nepaprastai didele didžiu
ma balsų. Išrinkti yra šie:

Pirmininku,. J. Batchunas; 
vice-pirmininku, J. Čepaitis; 
prot, sek r. Kadsel; finansų se
kretorium ir ižd. J. Bartašius; 
maršalka W. čepelis; korespon
dentu X. Saikus.

Į Pildomąją tarybą: Lenkar- 
ta, černauskas, PaČkauskaus, 
Rugis, Smalelis, Baigo, Kalvis.

Delegatais į Joint Boardą: J. 
Grigaitis, J. Auksorius, F. Pul
sis, A. Čepaitis, K. Valskis, A. 
Vilis ir J. Markus.

Kunigas pasmerktas už 
nešvarius raštus

CLEVELAND, Ohio, gruod. 
8. — Pfisaikintųjų teismas pri
pažino kaltu protestonų kunigą 
Sidney Greggą, American Ci- 
vic Reform unijos viršininką, i 
teismo rankas pakliuvusį už 
siuntinėjimą savo parapijonims 
šlykštaus turinio laiškų. Kuni
gui gresia penkeri metai kalėji
mo ir iki 5,000 dolerių pabau
dos pinigais.

Du užmušti lokomotivai 
ekspliodavus

ELKTON, Md., gruod. 8.
Netoli Childs stoties vakar eks- 
pliodavo Baltimore and Ohio 
gelžkelio traukinio No. 49 gari
nis katilas. Ekspliozijos buvo 
užmuštas mašinistas ir kūrin
to jas.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

SIOUX CITY,' Iowa, gruod. 
8. Miesto centre banditai šį 
rytą puolė du First National 
Banko tarnautoju ir atėmė iš 
jų 7,000 dolerių banko pinigų. 
Plėšikai phbėgo, nors vienas jų 
buvo sužeistas paleistu į bė
gančius šuviu.

Siuskit per Naujikas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
• centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 

siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
rUPIKAIčIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
RENOšIATTS APTTEKA, 1616 Wesf 17 Si

*

Operos žvaigždė, Jur- 
jevskaja, nusižudė

—T——. I

BERLINAS, gruod. 8. — Iš 
Andermatto, Šveicarijos, prane
ša, kad ten pasiskandinus upėj 
žinoma rusų operos dainininkė, 
Zinaida Jurjevskaja, kuri buvo 
Berlino operos angažuota;

[Kartą ir Chicagos Civlc ope
ra norėjo ją gauti, bet ji 
sakė.]

Jurjevskaja išvažiavo iš 
lino praeitą penktadienį,
kydamos, kad važiuojanti į 
Dorpatą, Estoniją, pas savo 
motiną, kuri sunkiai serganti, 
tečiau užuot į Dorpatą, ji nu
važiavo tiesiai į Andermatt<, 
ir ten atėmė sau gyvastį. Nu
sižudymo priežastis nežinoma.

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
8. -- Girdėt, kad Nobelio do
vanos už nuopelnus pasaulio 
taikos reikalui ateinančiais me
tais buski suteiktos 
Cham berlainui 
Briandui, Britų 
užsienių reikalų 
Tasai jų dviejų 
Lokarno paktas.

atsi-
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 8, — Respublikos preziden
to Chlleso patarta, pramonės 
ministerija išleido dekretą, ku- 

įriuo daroma tam tikrų paleng- 
i vinimų naftos eksploatacijai, 
praplečiama naftos plotų ribos 
ir teikiama lengvesnės jos eks- 
pluatavimo sąlygos.

Valdžios pranešimu, Meksi
kos NacionaHų Gelžkelių naf
tos plotai duoda kasdien dau
giau kaip 100,000 bačkų alie
jaus. įsakyta gręžti dar tris
dešimt naujų aliejaus šulinių.

PARYŽIUS, gruod. 6. — 
natas 196 balsais prieš 59 
tvirtino valdžios sumanymą iš- Farmos 
leisti dar 7f/ž biliono popierinių Lommer, 38 metų, 
frankų ir apdėti kraštą didės- vakar iŠ medžiokles, 
niais mokesniais. / I nusišovė, ‘

Atstovų butas tą sumanymą ir kulipkai pataikius tiesiai 
priėmė anksčiau. * 1 krutinę.

Šė
pa- QUINCY, III., gruod. 8. 

darbininkas

I nusišovė,

Austenui 
Aristidui 
Francijos 

ministeriams.
nuopelnas —

ir 
ir

Ber- 
sa-

Chicagai ir apielinkei oficia
li^ oro biuras šiai dienai pra
našauja: *

Aplamai gražu; truputį 
čiau; stiprokas, didžiumojJacob’ 

grįždamas’ saros vakarų vėjas.
netyčia ] Vakar temperatūra siekė 

jo šautuvui išsišovus nimum 28°, maksimum 38° 
įi šiandie saulė teką 7:O6» 

dŽiasi 4:19 valandą.

šal- 
va-

mi-

Naujas Francijos am
basadorius Amerikai
PARYŽIUS, gruod. 8.

NaUju Francijos ambasadorium 
Jungtinėms Valstijoms tapo 
paskirtas senatorius Victor 
Henry Berengei*. Jis užims vie
tą dabartinio ambasadoriaus

lei-' Waahingtone, Emilio * Daeschne-
ro.

■JAUIIENOS
17X9 So. Halsted St, Chieago, III



ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitosę skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus imlumus kdžnai Lietuvei šeimininkei

HODYKI.fi No. t)

Kaip neturtingi studentai 
gali lankyti kolegijas'

—T
9, 1925

Virimo Receptai

Kuomet užeina žuvų sezonas kož- 
nas mėgsta kad Žuvis butų prireng
ta taip jog ją visą galima butų su- 
valgyt. Kartais žuvis, kuomet susmo- 
žyta gražiai arba net gerai išvirta 
nebus gera tik dėl nepnrengimo ge
rai. Didėji Plokštė ypatingai gera ke
pimui ir smožymui. Ją galima duoti 

stalą su smetoniniu padažalu arba 
su salotomis.

PLĖKŠTĖ (HALIBUT) KEPTk 
PIENE o ų

2 puodukai Evaporated Pieno
2 svarai Halibuto
2 šaukštai sviesto.
Miltų, svogūnas, petruškų, druskos, 

pipirų ir lemono.
-Užsisakyk du svaru halibut steiko 

perpjauto pusės colio storio.’ Sudėk 
ant gilios skaurądos arba kepimo 
lėkštės. Apibarstyk lengvai su biskiu 
miltų, diuska ir pipirais ir apibars
tyk p jaust y tom petruškom ir apipilk 
evaporated pienu iki veik padengi
mo. pieną atmiešiant su pusantros 
dalies tiek vandenio. Kepk neper- 
kaištame pečiuje iki žuvis suminkš
tės — apie 25 minutes. Ji turi biskj 
paiudėt iš viršaus ir skystimas su
tirštėjęs pasitarnaus soso vietoj. Ap- 

* dėstyk petruškomis ir pjaustytu le
menu.

Virtuves Reikaluose
Kuomet naudojat evapoiated pie

ną. pradurkit dvi ar tris skylutes dė
žėje, ir paskui, jeigu .nenaudojai li
kosi* galima užlaikyti apgaubiant 
vaškine popiera ir užveržiant su gu
miniu raikšteliu.

Nuvalymui pmliavotų virtuvės sie
nų, njaigok su kepama soda, naudo
jant sodą taip kaip muilą, paskui nu
plauk tyru vandeniu. Varnišiuotą 
medi antrink su bile geru'aliejum ir 
nušveisk su sausu skaruliu. Ant var- 
nišio (iekerio) nereikia vandens. 
Perplauk pusiau atlikusius biskvitus, 
padažyk suplaktam kiaušinyje su ket
virtadaliu puodelio pieno ir tiek pat 
vandens,- sukepink karštoj skauradoj 
ir duok j stalą su klevų syrupu.

Kuomet naudojat žemvuoges py
ragaičiams užsilaistyti.

Nulupimui lomučių davimui j stalą, 
numazgok jas ir kolei dar Slaptos 
užmauk ant šakutės ir laikyk lieps
nos per kelias sekundas ir skūra nu
silups labai gražiai.

.Namų pasi gelbėjimą i
Užlaikymui šluotos gerame stovy

je, jkišk ją j muiluotas pamazgas 
sykį j savaitę. Tas sukietina šiaude
lius. ’

Išdulkinus karpetus nutrink it juos 
su pamirkytu ir nugręžtu skaruliu 
tokiam vandenyje kur dadėta du 
šaukštai menthyliuoto spirito ir šmo 
telis muilo. Tas praskaidrina spalvą 
ir nepakenkia knrpetuh^

Bikarbontas sodos yra vienas iš 
vaistų, kurj reikia namuose turėti 
Jis' labai geras nuo nudegamų, uždė-i 
jus biskj sušlapytą kai košelę ant. 
nudegtos vietos. Geriant su vandeniu 
jis yra geras nuo liemens ir užkie
tėjimo. Jis tankiai naudojama recep- 
tdosb/valgių, ypatingai pyraguose tu
rinčiuose skanžolių.

I ų

Numazgojimui langų ' užtraufcalų 
nugręžk skarulį šitame vandenyje ae 
karštame: turėk arti torielj sodos: 
padažyk skarulį j sodą ir šluostyk už 
traukalus. Paskui pamerk skaruli i 
tyrą vandenį ir vėl pertrink per už- 
traukalą, paskui su sausu skaruliu 
nušluostyk sausai kiek galima. Pir
miausia užtraukala.s išrodys tamses
nis, bet kada išdžius bus šviesus.

Grožės Patarimai

Labai susiraukšlėjęs oda reikalam 
ja stimuliacijos, atsakančio užžiurėįi- 
mo i f maistingo valgio. Naujausias 
būdas raukšlių pašalinimui atliekamu 
su puodeliu. Paimk mažą puodelį 
gerai jį sušildyk, uždėk jj ant odos 
ir spausk iki pusėtinai oda jame iš
sikels. Atkartok tą kitoj vietoj, bet 
nedaryk to toj pat vietoj iki raudo
numas neišnyks. Tas sutraukia krau
ją, stimuliaciją, cirkuliaciją, bet jeigu 
vienoj vietoj kelis sykius taip pada
rysi gali pasidaryti sutrynimas. Pa
togu tam yra kiaušiniais puodelis. 
Jis visada turi būti švarus ir kraštai 
kožną syk reikia nuvalyt su antisep
tiku. Po tokio spaudymo nunrazgog 
odą trinant ledu arba šaltu vandeniu, 
gerai suriu. %

Ypatiška Sveikata

Juodgalviai pučkai odoj yra chro
niška liga esanti kaktoj .nosyse, bar
zdoj, krūtinėj, ant pečių ir aplinkui 
juos. Jie paeina ar nuo nutrynimo 
kur stoka prausimo, ir nuo stokos 
ir.ankštymosi: gal būt nuo užkietėji
mo. Geriausias būdas gydyt juodgal
vius mazgojant veidą karštu vande
niu ir muilu ir paskui perplaujant 
šaltu vandeniu. Reikia visai sausai 
nušluostyt po kožno prausimo. Ge
dausiąs muilas naudoti yra arba kas 
tilio ajba labai riebiu muilu. Kartais 
reikia naudoti gerų toniką kaip Cod 
Liver Oil.

Daugelis žmonių mano, kad 
kolegijos tik dėl turtingų žmo
nių, ir tūkstančiai jaunų vai
kų ir mergaičių užbaigę vidu
rines mokyklas nei nemušto 
apie aukštesni mokslų, nes jie 
patys ar jų tėvai negali juos 
užlaikyti reikalaujamus ketu- 
rius metus kolegijoj. Svarbu 
tėvams ir norintiems lankyti 
kolegijas žinoti, kad bile stu.- 
delitus bui^ęs . “high ndKK>r 
gali stoti kolegijon su»mažai 
arba be pagelbos nuo tėvų ar
ba draugų. Lankydami kolegi
jų, jie gali tuo pačiu laiku rus
ti kokį darbų, ir palys užsimo
kėti už mokslų.

Kaportai iš įvairių kolegijų 
Suvienytose Valstybėse parodo, 
kad didelis nuošimtis studentų 
dirba. Kai kuriuose univėtsite- 
tuose apie 75 arba 90 procen
tai studentų imažųi gauna arba 
visai negaunu jokios pagelbos 
nuo tėvų, ir apie 15 nuosim-

su 
stu- 
U1H- 
ko- 
tei> 
tin-

Groseris

vertę užganėdintų pirkėjų ir parduos
l y

jums Bosden’s Išgaruodintą Pienų jei
reikalausi.
Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose,- į 
namus po visų šalį, groserninkai kasdien 
pristato Borden’s Išgaruodintu Pienų savo 
kostumieriams. Lietuvių gaspadinės prade
da pirkti Borden’s Išgaruodintu Pienų nuo 
savo groserninko, nes žino, kad Borden’s 
Pienas užganėdina jų reikalavimus.

M ES REKOM ENDL’( M AM E
Mes rekomenduojame Borden’s- 

Evaporated Pieną, to<tel, kad jis yra 
parankiausias, grynas ir ekonomiškas 
iš visi! pienų rūšių. Del virimo, kepi
mo yra lygus geram Šviežiam pienui.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
Del kavos neturi sau lygaus. Prašy • 
kitę savo groserninko Borden’s Eva
porated Pieno, kuomet pirkaite savo 
groserj.

Valstybėse užsidirba dėl savo 
išlaidų. Kolegijos pageidauja 
neturtingų vyrų ir merginų, 
nes jie sąžiningai mokinasi.

Dirbantieji studentai neturi 
bijotis, kad j i uos .žiūrės 
pažeminimu. Visi tokius 
dentus gerbia. Beveik visi 
versi tetai ir kolegi jos turi 
kias nors organizacijas, 
kiančius pagelbos surasti
kainus darbus, kuomet studen
tai lanko mokyklų. Paprastai' 
tos organizacijos vadinamos 
“darbo biuru” arba “sau pa
gelbos biurai”. Jeigu prie ko
legijų nėra tokių organizaci
jų, lai tų darbų atlieka Jaunų 
Vyrų arba Jaunų Moterų Krik
ščioniška Draugystė. Tie biu
rai atsargiai organizuoti ir si- 
stematiškai veikia. Jie nusine
ša su visais miesto darbo darb
daviais ir turėdami sąrašus stu
dentų, kurie ieško darbo, suve
da darbdavius su darbininkais.

Vale Universiteto raportas 
rudo, jog pe r vienu# nudus 564 
studentai 
Cohimbia 
jog per 
pristatyti
bo apie $1(X),(MK).

Daugelis studentų gauna sa
vo užlaikymą tarnaudami prie 
stalų, kaipo suvaldytojai, arba 
virtuves pagalbininkai kolegi-

uždirbo $215,000.
Universitetas rodo, 

metus 722 studentai 
prie darbo ir uždir-

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė. Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
• 12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Įsitikinimas i

•RU-NA
Mrs. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

Msnchsstsr. Conn., įsitikinusi, kad ligalbs* 
jo Jos •veiks tą, rašo i

*'AŠ turėjau skilvio'kataru, lamu ir ke
penų. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varto* 
jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gerą ape
titu. Mano yra tvirtas įsitikinimas I 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Aš 
kasdien patariu savo draugams vartoti

- I’e-žu-na ir daugeliui jos pagelbėjo'’.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
viri penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.
Parduodamos visur* Tabletai arba skystimas.

mokytojų ir yra visa eilė viso
kių darbų studentams, kurie 
nori užsimokėti savo lėšas.

Įvairios kolegijos turi viso
kius laimėjimus gabiems stu
dentams. Patartina apie juos 
sužinoti pirm stojant kolegi
jon. Norintiems stoti I 
jon, patartina pasirinkti 
gijų, ir iš tos kolegijos 
kalanti katalogo, kuris 
pilnas informacijas apiz 
dalykus studentams. Tie 
Ingai gaunami dykai. [FL1S].

kole- 
parei- 

duos

Pirkite jūsų dovanas Kalėdoms 
, šiame aukcijone ir sutaupyki! 

pinigu. Visas stakas

AUKCIJONIS 
IŠPARDAVIMAS
C. P. KAZLAUSKIO 

4632 So. Ashland Avė. 
Tapo nupirktas Dan Fine

I Stakas suside
da iš $60,01)0 
vertės geros 
rųšies deiman
tų, laikrodė
lių, auksinių 

__  į, daiktų, sidab
rinių indų, peilių ir muzikališkų 
instrumentų.

Pirkiniai šventėms parduodami 
ant Viešo Aukcijono. Suimtomis 
pardavimai 2 vai. po piet ir 7 vai. 
vakare. Kitas dienas 7 vai. vakare.

DOVANOS VISIEMS DYKAI
Deimantinis žiedas duodamas 

DYKAI kiekviename išpardavime. 
Visas stakas turi būti parduotas 
nepaisant kainos. Ateikite anksti

Paul Hanuska ■
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruodintu 
Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, kurių re
ceptų nori, ir mes juos prisiųsim dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building h

Duona 
Saldainiai 
žuvis

KUPONAS 
Pasalai 
Mėsos 
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas
Adresas (Lithuanian)
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NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms doyana — NAUJIE
NOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJ1E- z 
NAS, džiaugsis visą pietų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, —- 
galės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
[ Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

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

ii 
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Garsinkities “NAUJIENOSE

PIRKTI, PARDUOTI AF MAL< 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BU8 

ANT NAUDOS. «

(.L.FABIONASCb

809 W. 351h SI., Chicago j
Tel. Be levard 0611 ir 0774 .

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. t 

Pasekmingai siunčiam pinigus i?’c 
Parduodam Laivakortes.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome . tiktai geriausios 
rųšies anglis. Mųsų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchantą Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth. / >

E. J. McQuaid -
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wenlworth 0209 **• 
Englewood 4760

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių ? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
,Pasitarkite su manim šian- 
— Pritaikau taipgi akinius

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastobękit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.
i

X-R A Y EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

! Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalybas 
jus norite gaut 

A ;’tr^ specialistą,
Hr TP* jis jumis gy-

cialistą, kuris tū- 
ri daug metų pa- 
tyrimą ir tokie 
kuris “nedari 
spėliojimų“. Gal 
*’ut’ kad jus jau 
esaį, gydęsis pat 

daugelį gydytojų, bei vis be pasek
mių. Priežastis buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir laharatorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų \-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

Pasitarkit su
' Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau 
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos b 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
albmas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
■ Yrif suteikiama su pažinimu ir be 
skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
- Jnstitiite •

l)r. Gili, Specialistas
40 No. Wclls St.,

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pitnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subaloj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

u
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Nenuoramų Filosofija
Nenuoramų hirnnas

Ei pasauli! Mes be meno 
nenurimsim!

Musų menas, tai ne Menas 
Golf Klube!

Mene gimėm tai su mokslu 
mes atgiinsiin;

Mes mokslinčiais-filosofais 
visi virsim!...

Chicagiečiai musų mokslo 
susilauks!

Visi priešai, kaip galvijai, 
staugs ir kauks!... 

e!... O!... Be jo!...
Mes be meno ir be mokslo 

nenurimsim.
Filosofais ir padaužomis visi 

virsim!... 
Ei pasauli! Dar Nenuoramos 

gyvuoja! 
Jie bemokslius, tai|> pat 

išgamas •anuoja 
Valio! Valio! Valio! 
('.hieagietiškai — “Halio!...

P. S. Nata, kaip Vanagaičio 
“Ei pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim!..." Žada išpildyt 
Nenuoramų choras, po vadovy
ste aukštai gerbiamo kompozi
toriaus, muziko ir talentingo 
sielos gydytojo Nenuoramų pro
fesoriaus per “Bešvintančio 
Ryto” koncertą, kuris įvyks 
1926 metais, 30* vasario, lygiai 
25 vai. ryte ant Tiesiosios ii 
Kreivosios gatvių kampo. Mies
to vaidą paskelbsime vėliau.

4. Padauža nori žinoti, kada 
musų artistai ir artistės, solis
tai ir solistes nebebus vadina
mi žvaigždėmis ir žvaigždutė
mis. Atsakome: visos- žvaigž
dės, žvaigždelės, žvaigždutės, 
žvaigždytės, žvaigždukai, etc. 
pranyks iš lietuviškos padan
gės tada, kuomet tie artistai 
(ės) ir solistai (ės) paliaus pa
tys apie save laikraščiams rašy
ti.

5. Kada lietuviški kunigai 
neduos seneliams savo purvi
nas rankas bučiuoti?

Kaip žinote, tam, kuris ne
nori imti, — negalima įduoti. 
Tad kuomet įmautieji pranyks, 
tai ir duodantieji noroms-neno- 
roms turės pranykti. (

6. Klausimas:*
“Jeigu musų Mariutė važiuo

dama Laisvės Alėja dviračiu 
ar, pasipinus meitėliui po ratu, . 

tapo nublokšta ir labai labai 
nubrozdino ranką, taip kad ji 
negalėjo sėdėti ir vaikščioti, tai 
kokis meitėlis pasipinė po po* 
nių Nausiedienės ir Pocienės 
dviračiais ir kur, kaip ir kodėl 
jas sužeidė? Aha, kodėl?”

Nehuoramoms yra žinoma, 
jog Dotnuvos žemės ūkio mo
kykloj auginama veisliniai gy
vuliai. Tad labai galima, jog 
iš Dotnuvos į Kauną buvo at
bėgęs vhenas iš veislinių di-

a—rr:------——
f (džiausiu kuilių, kuris ir pasi- 

1 painiojo ant p-nių Nausėdienės 
ir Pocienės kelio. Tat! atsidn- 
vusios j tą kuilį, jos galėjo su
klupti ir 
tai Įvyko 
tur — ir 
sužeistos, 
tai nieko 
nori žinoti.

7. Kiek mums žinoma, jokis 
lietuviškas lojeris iš valstijos 
prokuroro ofiso nebuvo išvy
tas. Padauža, tur būti, turi 
galvoje tą amerikoną lojerį, 
kuris nesenai, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj musų tautie
čiams lietuvių kalba agitrvo už 
ropublikonų politikierių:'.

8. Klausimas:
“Ar tiesa, kad moterys tikri

na, jog meilė yni amžina?”
Meilė,- kaip seile, — greit 

pranyksta. Ir mes stebėmies, 
kad Padauža to nežino. Bet pa
gyvens jis ilgiau,'patirs i dau
giau ir tąsyk nereikės abejoti 
ir kitus baderioti. •

,^n«llENOS Chicago,

Nenuoramų atsaky
mas padaužoms

Kai kurie Padaužų Kespubli-' 
• kos piliečiai uždavė visą eilę 

klausimų Nenuoramų filoso
fams. Nenuoramos prisilaiko 
tos taisyklės, jog trokštantį rei
kia pagirdyti (ypač pagirdyti 
ir pasigirdyti!), o nemokantį 
pamokinti. Per lai jie visą 
reikalą < Padaužų piliečiams, 
kaip rankovę išvers, ir į visus 
klausimus, prisilaikant nenuo
ramų filosofijos, 'tinkamai at
sakys. Tai pradėkime aiškin
tis:

1. Padaužų pilietis nori žino 
ti kas buvo pirmas Nenuorama 
Visi senovės palikimai ir padu 
viniai regio, jog pirmas nenuo 
rama buvo Adomas. Kaip ži
nia, rojuj jis pradėjo nerimau 
ti ir nerimavo tol. kol Dievas 
jam nepadarė operacijos, t. y. 
iš jo šonkaulio nesutvėrė Ievos 
Gavęs levą, Adomas visgi ne
nurimo ir panorėjo paragaut 
pažinimo gero ir blogo vaisių 
Kokios to buvo pasekjnės, — 
jus patys žinote. Jeigu Ado 
mas nebūtų buvęs nenuorami 
ir nebūtų ragavęs uždrausti 
vaisiaus, tai šiandien nebūtų 
buvę nė Nenuoramų, nė pačių 
Padaužų.

Aha, ar aišku?

“pryčeris’ 
•Norėda- 

pasigerin

2. Kartą .juodukų 
pasikvietė kalbėtoją, 
mas tam kalbėtojui 
t i, jis pristatė jį savo pavapi
onams sekamais žodžiais: “Mię 
Ii broliai ir seserys! Aš pris
tatau jums žmogų, kuris išaiš 
kilis neišaiškinamą ir pasakys, 
ko niekas nežino.”

O tai reiš 
redaktorius 
praeities į

Skambalo redaktorius h\i 
elgiasi kaip tas juodukas “pry
čeris:” perstatų biznierius pub
likai tokioj šviesoj, kaip pry
čeris aną kalbėtoją, 
kia, jog Skambalo 
žengia iš tamsios 
dar tamsesnę ateitį.

3. Kas pasidarys, kai kom
pozitoriai pradės kitų kompozi
cijas mokyti? Brolau Padau
ža, tas klausimas labiau, negu 
juokingas. Padaužos turi Kaka
lių chorą ir savo kompozitorių, 
tad kodėl jo nepasiklausti? Kas 
pasidarytų, jeigu Bakalių cho
ras pradėtų ne savo, o kitų 
kompozitorių himnus giedoki?

O kai 
mo, tai 
jog pats 
pranyks, 
kuomet!

dėl egoizmo pranyki- 
galime tiek pasakyti, 
žodis egoizmas gal ir 
bet egoistai — nie

netz pergriuti. Kur 
— alėjoj ar kur ki- 
kaip sunkiai jos tapo

Nenuoramos apie 
nežino ir nieko no-

9. Klausimaa:
“Kodėl yra sakoma', kad mer

ginos visuomet užšimerkia, kuo
met bučiuoja, gi gyvnašlės at
simerkia.”

kaip žinia, kačiukai gimsta 
akli, bet po devynių dienų pra-> 
deda matyti. Lyginai tas 
pats yra iv su moterimis: mer
ginos prilygsta ką, tik gimu
sioms kačiukams, o gyvnaAlės 
reprezentuoja atakusius kačių*

—Nenuoarmų filosofai*
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PAMATAS
IA AUGE1.YJ L Amerikos miestų Šiandien augšti namai 

stovi ant pamato, kuris yna suplanuotus architektų, 
kad atlaikyti sunkumą ekstra4iugštų jeigu ateity reikė
tų da.leti. Jų. pastatymas, _tat yra. pc-rmntymas žmo
nių tokių dalykų kur jie patys nėra pilnai ztlkri, kad

Panašus gabus permalymas ateities reikalavimų bu^_ 
vO pamatu ant kurio Bell Sistema yra siibudavota. Lai
kais kuomet tolumas siekė tiktai penkias mylias kur 
žmogaus balsas buvo galimas perduoti per dratą, tele
fonų pionieriai negalėjo, suprantama, permatyti ir (smul
kiai sudaryti planą naujiems išradimams, išdirbinėjimo, 
visos konstrukcijos kurių ateity bus reikalingi jvykdinti.

Jie gfclėjo, suprantamu, pennatyti ir permatė visos 
šalies besiplėtojimą, kur bus reikalingas patarnavimas 
ateityje. Todėl jie padėjo tokius pamatus, kad galėtų aug
ti sykiu su visa šalimi. Tas patvirtina jų permatymą ir 
yra faktas, kad Amerikoje šiandien yra visoje šalyje uni
versalia telefonų patarnavimas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.
BELL SYSTEM

One Policy • One System - Vn įvertai Service

Pasinaudoke
Auksine

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
• . .• e ’ * , 1, į ii • • >■

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą ląįko laikrašti “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

GAUS KNYGOMS:
t

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertšs už ............... 25
Knygą: APYSAKYMfiLIAI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ...........................................
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akįs prie šviesos
Knygą: NOVEL1S, Graži apysaka .......................................
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....
Knygą: CICELIAT, Pasakos pamokinančios gyvenime ,.r*

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
Iąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
:onveftą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

25
20
15
15
15

SANDARA
327 E. Street, -Boston 27, Mass. .
“Sanduro**'' vienų exampMoi*iu siunčiame pasižiūrėjimui dykai. 

4 I
I .... UI .1 ........... -------------  ----

Geras paprotys k

Raudokit RufflM kaadien, kad ullallthin 
Kalvos odij avelka ir kad turėti puikius 
iviųtatiUus plaukus.

Rąffles ^ /
*unaiWna plallkanaa, t» avatbiauH t// i 
Ptiaiį gralių plaukų. . . . ę// '*■

Nuaipirkits bonkų ui 65e liandieh K
K»an tavo vai 11 įninką. 75c kuomet -C®;' 
aiutniitma tivvlog ii laboratorijos..

F. AD. RICHTBR * CO./ 7 
Berrv & South 5th St*. z

Brooklyn, N. Y. ( /fl|N

L L/ 11 1 JCK zi
Šviesą ir pajlegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dlrb- 

Cash arba ant išmokėjimų. 
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre».

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
K. Miesto ofisai 

12L , ®eaHx>rn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1811 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-, 
,®ną v°karą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 8225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. '

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

Yards 0141.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pini irų i įr 2 morglčiams

JOHN KUCHINSKfiS
I.AWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St, 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 rytę iki 8:30 vakare. 
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ry(o iki 1 v. p. p. 

!*——........... ....... .......

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vole 3 rflįi g •» 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedtlio ir 
PStnyčios.

................  i — /

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

11 ....................................... ............................. 1 1 **

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6877

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas ■

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vnkare 
4917 W. 14 St. Tel. Gicero 822» 
Arxt Bri<tgeporto SeredoJ nuo 
6-8 v. v. Suhatoj nuo 1-7 v. w. 
.1236 8. Halsted St. T. Boul 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, męrgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 •

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

F
Daugybė dovanų kiekviėnam Naujienų skaitytojui

Ižkirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 

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

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

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

Už metu©—150, už pusę metų—75, už trię mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareik?lavimo, 

......................... -............ ............. Atkirpk čia ......................................................  
Du ta: Gruodžio 9, 1925

cORpORATr°N 
>' PRE5ENT FOR REp^HRT 
UNITED PROFiT’S^lW?R|įM 
SENDMKfl'/u^iiL&Vld/in H EPAIO TO 

0 ftgfūrWRI NG CORPORATION VOBK.N.Y. *
0144

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yardti 1119

‘Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
vu si Pennsy
vanijos ligor 
bučiuose.' Sąž 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prieA 
gimdymą, laik> 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar I 
kitokiuose re> 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tės, o rasite pa 
gelbą..

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

Tel. Blvd. 3138
Woilkiewicz-
BANIS

AKUŠERKA 
’asekmingai pa- 
o niauja mote
lius prie gimdy
to, patarimai 

’ykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted ST.

- DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1b 

metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th StM netoli Morgan St.

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

1 Dienomis: Canai 
8110. Naktj 
Orexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 ▼. v.

Telefonai* i

3265 So. Halsted' St

Akiniai $5 ir augsčiau

Valandos: nuo 1 iki 9
NrdMiomtu: nuo 10 iki 1

DR. G. SERNER O. I). 
Lietuvis Akių Bpeeialiataa

Su Krutamu Paveikslų Pazelba, 
Mokslo ir JUamtoa Stebuklai y. 
ra- atgabenai tiesiog pas mu
sų duris. Jų vertė priklauso 
nuo muati sugobumo nUkiai ir 

vaizdžiai jos pamatyti.

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

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

^pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

...-............... J

A. L. DAVIOONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. 1. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Mkhlgan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193’ 
Namų telefonas Pullman 0349

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

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

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

Namų telefonas Spaulding K68h 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

u i .n. .............................. ..................—y
/...........

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374"
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien
u ■ ■ ■ .........—y
xxxxxxxxxxxxžxxxxxxxxxxx 

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
Valandos:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxx

DR. M. T. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.- 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedBlioj 10 iki 12 d.

■ ■ ■■■■■■ i ■ ■■ —

/' 1 '■ ........................
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z.1V eželi s
LIETUVYS DANTISTAS 

4712 So. Ashland Ave„ 
near 47th Street 

CHICAGO

Res. (5600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. 2J- ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan 

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

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1C 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

l el. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

, 1707 W. 47tb 8».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, n»« 
rt iki 8 vai. vak. Nedaliomis nm 

8 iki 2 vai. po pietą.
t I ........    " ■■

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyniką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicag* 
arti 81st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis jr šventadieniais 10—12 <iien

>'■ ........ '
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr.AH. BLUMENTHAh
Optometrtot

Tel Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A« 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų litų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blw« 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 Qd 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

• Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking
Co., Ine. y

P. B. Hiidley, Licensed 
710 VVest 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZTMMERMAN. 

Savininke
/Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkite 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Pbnne Lafayette 6149



NAUJIENOS
l'he 1 ilhuanian Daily New* 

(h oi) ihed Daily Except Sunday 
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Kditor P. GK1GAITI8
1712 3o«th Halsted Streį 

(kdeago, III.
Telephoae Rooaavelt |5M

Subscription Rateai
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outslde of Chicago.
$8.00 per year in Chięago.

8c. per copy. *

Entered aa Second Clau Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
»f "hieago, III., undar tha act of 
Miivb 2nd 1879.

Utslmokijimo kaina:
Chicagoje —- paštu:

Metams ..........    $8.00
Pusei matų----------------------------4.00
Trims mimeaianae ...........
Dviem minėdama 
V tanam minasiui .. ..... .

Chicagoje per neiiotojue:
Viena kopija ----------------------------  8c
Savaitei ---------------------------------- 18c
Minėsiu! --------------   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

2.1*0
1.60

.75

Lietuvon ir kitur uisieniuoae: 
(Atpiginta)

Metams .......-..... —..................._ $8.00
Pusei metų ...............................— 4.00
Trims mėnesiams ........  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu tu užsakymu.

Metams ........ .......... .................  $7.00
'Pusei metų .........^..v__________ 3.50
Trims m 8 n esi am a ...................... 1.75
Dviem mėnesiam ____________ 1.25
Vienam mėnesiui .............................. 75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevalt 8M0.

VATIKANO “ANTI-LIETUVIšKAS 
NUSISTATYMAS”

• Ii t» • • •
PAPOS “NEKLAIDINGUMO” DOGMA

£ L* t* t* - 1
kunigas PRITARIA BAŽNYČIOS JUBILe 

JAUS BOIKOTĄVIMUI

PROTESTAS PRIEŠ BAŽNYČIOS GALVĄ

KUNIGAI TURI PASIRINKTI ROMĄ 
ARBA LIETUVĄ

Jau. ir musų klerikalai yra priversti yiešai pripažin
ti, kad Romos papa yra nusistatęs prieš Lietuvą. >

Associated Press nesenai pranešė, kad papa Pius XI 
parašė laišką Lietuvos vyskupui, kuriame kunigams 
draudžiama dalyvauti politikoje. Delei to pranešimo So. 
Bostono “Darbininkas” (Šv. Juozapo sąjungos organas) 
sako, kad jeigu jisai teisingas, “tai tas parodys išnaujo 
Vatikano anti-lietuvišką nusistatymą”.

Pirmą kartą musų klerikalai viešai prabilo prieš Va
tikaną, kai pastarasis paęlarė konkordatą su Lenkija, pri- 
pažindamas lenkams Vilnių. Bet ar jus atsimenate, kaip 
jie tada kalbėjo?

Jie piktinosi Vatikanu, bet stengėsi išteisinti “Šven
tąjį Tėvą”. Jie aiškino, kad Vatikanas tai politinė įstai
ga ir, kaipo toks, jisai galįs padaryti klaidų lygiai taip, 
kaip daro klaidas be^ kurie politikos veikėjai. Bet papa 
tai esąs bažnyčios galva, ir katalikai privalą jo autorite
tui nusilenkti religijos ir doros klausimuose. *

Dabar tečiaus šitie argumentai pavirsta niekais, ka
dangi minėtąjį “anti-lietuvišką” laišką parašė pats po
piežius, ir parašė jį, kaipo bažnyčios galva bažnyčios 
tarnui.

Savo laiške Lietuvos vyskupui papa Pius XI sako, 
kad kunigai turį arba atsisakyti nuo politikos darbo, ar
ba atsižadėti savo tikybinių priedermių, nes kunigų da
lyvavimas politikoje kenksmingai atsiliepiąs ant bažny
čios.

Niekas negali tvirtinti, kad šis įsakymas neturįs nie
ko bendra su bažnyčios reikalais. Vienok bažnyčios rei
kaluose papa yra laikomas ne tiktai vyriausiu, bet'ir “ne
klaidingu” autoritetu.

O tuo tarpu kunigų kontroliuojamasai laikraštis vie
šai pareiškia, kad papos laiškas esąs neteisingas ir prie
šingas lietuviams! Taigi patys klerikalai parodo, kad pa
po^ “neklaidingumo” dogma yra nesąmonė.

Tam pačiam šv. Juozapo sąjungos organo numeryje 
randame dar vieną smūgį šitai katalikiškai dogmai.

4 “Darbininke” išspausdinta žinomoje Lietuvos kleri
kalų vado, kun. Šmulkščio, referatas apie “Lietuvos už
sienio ir vidaus padėtį”. Tarp ko kita tenai eina kalba ir 
apie Vatikano konkordatą su Lenkija, iššaukusį smar
kius protestus lietuvių visuomenėje. Lietuvos kademų ly
deris smerkia jį ir giriasi, kad Lietuvos valdžia turėjusi 
drąsos “net Šv. Tėvui nenusilenkti”. Čia pat tečiaus {jisai 
sako:

“Mes gerai skiriame du dalyku: Popiežių 'kaipo ka- 
talikų galvų, kurį mes pripažįstame ir klausome, ir 
Vatikaną, kaipo politinę vienetą, su kurios nuomone 
ar sprendimu - mes sutinkame tik tada, jeigu tasai 
sprendimas neprieštarauja musij tautos politiniams 
siekimams”. #
Bet klausykite, ką Šmulkštys pasakoja kitoje to sa

vo referato vietoje:
“Musų visa tauta pritarė šiems vyriausybės žy

giams (protestui prieš konkordatą ir t. t.), atsisaky
dama šiais jubilėjaus metais keliauti Romon”.

' Jeigu, pasak kun. Šmulkščio, lietuvių tauta išreiškė 
savo protestą dėl konkordato, atsisakydama bažnytinio 
jubilėjaus metais keliauti į Romą, tai aišku, kad ji užproi- 
testavo prieš popiežių ne tiktai kaipo prieš “politinę vie
netą”, bet ir kaipo prieš bažnyčios galvą.

Ir jeigu pats kun. Šmulkštys pritaria tokiam Lietu
vos žmonių protestui, tai jisai sumuša visus savo išvad
žiojimus apie “Šv. Tėvo” autoritetą.

Tuo budu skaitytojai mato, kad ir klerikališkas, laik
raštis, ir Lietuvos kunigų vadas viešai pripažino tą, ką 
mes jau senai esame pasakę, būtent: kad mėginimas at
skirti popiežių, kaipo bažnyčios galvą, nuo popiežiaus, 
kaipo politiko, yra grynas žmonių mulkinimas. Prakti
koje tokio skirtumo nėra, ir nė gudriausias Saliamonas 
negalėtų jo surasti.

Jeigu Romos popiežius yra anti-lietuviško nusista
tymo — o jisai yra toks, kaip prįpažįsta patys klerika
lai, — tai lietuviai turi nenusidėti nei su juo, nei su jo 
agentais.

Jisai liepia Lietuvos kunigams arba nesikišti j poli
tiką (gal dėlto jisai ir supyko ant jų, kad jie išdrįsovpa- 
bumbėt prieš jį dėl konkordato su Lenkija!), arba atsi
žadėt savo kunigiško “stono”. Bet Lietuvos visuomenė 
turi svarbesnį reikalavimą prieš kunigus. Paklusnumas 
Romos papai reiškia nusilenkimą anti-lietuviškai Vatika
no politikai. Todėl musų kunigai privalo pasirinkti viena 
iš dviejų: arba Romą — arba Lietuvą!

Kol musų dvasiškija bus ištikima popiežiui, tol ji ne
galės būt ištikima Lietuvos žmonių reikalams. Su jos pa
galba varinės tarpe lietuvių pragaištingas savo intrygas 
visokį Zecchini’ai, Cieplakai ir panašus lenkų imperializ
mo bernai. ’ ;
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Lietuvos, ekonominis
šiandie ir ryto

Texas gubernatorius Mirian A. Ferguson (po dešinei) siūlo 
$500 už areštavimą ir nubaudimą turtingo žmogaus (turinčio 
mažiausia $5,000) už laužymą prohibicijos įstatymo. Ji sako, jog 
j kalėjimą yra siunčiami tik neturtingieji, tuo tarpu turčiai nė 
kiek nesivaržydami laužo prohibicijos įstatymą, bet niekas jų 
nebaudžia. Esą net patys teisėjai nesilaiko to įstatymo, nežiū
rint į tai, kad jie baudžia biednuosius.

Kasmetiniai pastebiami pasu
kimai eksporto pusėn bus jau
čiami ir ateity, bet tai reikia 
priskaityti ne prie* krizių, o 
prie normalaus finansinio ir 
ekonominio vystymosi Lietu
vos, kaipo žemes ūkio šalies.

O tuo'tarpu galima' pamany
ti, kad Lietuva — šalis bankų, 
500! Nekurtuose nedideliuose 
miesteliuose yra iki 20 bankų. 
Nekurie iš bankų ir “bančikų” 
nesilaiko reikiamos , tvarkos, 
punktualumo ir bątino aišku 
mo. Vedama ne sulig išgalių 
operacijos.

\ (Bus daugiau)J a z d a u k a s, Lietuvos galėjimas 
dirbtuvės 
nepadarė 
o tuo tarpu mokesniai ir ki
tos išlaidos įmonių laikyme pa- 
didčjo. '1'aH ir iššaukė pergry- 
venamus ekonominius apsunki- 
nimus.

Delei tų pačių priežasčių yra 
žalyje ir finansiniai apsunkini
mai. Juk aišku, kad ekspor
tas, žymiai mažesnis už impor
tą, sumažino išteklių apyvarti
nių lėšų šalyje. Tame mes 
turime skirti didelę kaltės da
lį sąskaiton musų importerių, 
kurie,, žinodami • palyginamai 
nedidelį gyventojų pirkimo p 
galėjimą — importavo prekių 
daugiau, negu buvo galima re
alizuoti. Importeriai, išpumpa
vę daug pinigų iš šalies, dabar 
sėdi su prekėmis, ir su vargu 
padengia savo vekselines parei
gas. Iš čią tiesioginė priežas
tis dabartinių finansinių apsun
kinimų.

—Valstybinės įstaigos, mano 
nuomone, taipgi importuoja 
daugiau, negu reikia, t. y. ir 
tai,, ką galima pas mus užpirk
ti, šalyje. Pavasarį be ypa- 
tingo reikalo valstybinės įstai-[tus. talpina didelėmis raidėmis 
gos importavo daug maisto 

■ produktų. Perdaug importuo- 
Įjama kuro, tuo gi laiku kai ku
ris kuras, pav. durpė pasekmin
gai ir dideliame kiekyje butų 
galima prirengti pas mus vie
toje.

D. T r i m a k a s, Ūkininkų 
Sąjungos centralirtio banko ve
dėjas.

—Finansinio krizio, mano 
nuomone, Lietuvoje nėra. Pas
kutiniuoju laiku prekybinėse 
sferose radosi žinomasai nerviš
kumas ryšy su eksporto pra
džia

/ Lietuvos Bankas, pavesda
mas sveiku taku musų ekono
minę politiką, pasuke vairą ek
sporto pusėn, delei kurios prie
žasties tarpe importerių ir pa- 
sirodė sumišimėlis. Musų 
pirkliai-importeriai, matydami 
gerą javų derlių ir laukdami 
sėkmingų reikalų, išanksto pa
siskubino su dideliais užpirki
mais užsieny. Ir tą momentą, 
kuomet visos jėgos turėjo būti 
nukreiptos prie eksporto, ėjo 
gyvas įvežimus.

Sumažinant importeriams 
kreditus susirinko ganėtinai 
stambios partijos įpuitu neap
mokėtų prekių muitinėse. Delei 
tos priežasties laikinai fisko pa
jamos sumažėjo.

Jau nuo Lietuvos Respubli
kos įsteigimo momento buvo 
pastebėti žinomi pasikartojan- 
tieji kasinei periodai eksporto 
ir importo. 'l'ie periodai su
rišti su reikalavimu dalies rin
ko ir jo pasiulymu.

* j
Prekybos-Pratnonės Banko val
dybas pirmininkas.

Bepinigė — štai trumpa cha
rakteristika dabartinio šalies 
stovio. Priežastis----- pasyvi p«-

dČtis prekybinio balanso, ir ne
buvimas prilaukimo valiutos iš 
svetur. Ryšy su bepinige žy
miai sumažėjo įdėliai ir eina
mosios sąskaitos, kas savo kę- 
liu iššaukė sutrumpinimą iki 
minimumo visų aktyvių banko 
operacijų. Sustiprintas ėmi
mas utgal įdėlių iššaukė, kaip 
žinomą, laikiną užkliuvimą mo
kėjimuose žydų Centralinio 
Banko, kas negalėjo neatsiliep
ti į pasitikėjimą likusiais ban
kais. Čekių ir vekselių apy
varta apsistojo, delei ko atsi
rado dar didesnis reikalingu
mas tiesioginių mokėjimo ženk
lų. Lietuvos Bankas prie viso 
noro palengvinti piniginį krizį, 
priverstas, betgi, dėl nebuvimo 
užtektino padengimo emisijos 
susilaikyti nuo sustiprintos ak
tyvas privačių bankų paramos. 
Paskutinieji savo keliu daro 
spaudimą į pirklius' ir pramo
nininkus, pastatytus į neišeina
mą padėtį. Tuo pačiu laiku 
mokesnių aparatas,’ kad patei
sinti biudžetą, taipgi privers
tas sustiprintai išieškinėti mo
kesnius..

A. V a s y 1 i u s, Lietuvos 
Kredito Banko vedėjas ir val
dybos pirmininkas.

— Šalies ekonominė problema 
šiandie nepaprastai svarbi ir 
sunkiai išrišama netiktai pas 
mus, bet ir kitose valstybėse.

Pilnai suprantama; kad po 
dvejų metų nederliaus Lietuvo
je, ir mums butų sunku išveng
ti bendro krizio. Bet man ro
dosi, kad sunkiausieji mėnesiai, 
kuomet buvo dideli išmokėji
mai užsieny, pasiekė savo pa
baigos ir reikia tikėtis, kad 
tas krizis pamažu ims nukris
ti. Nėra jokio pamato bijo
tis, kad musų šalis atsidurs 
padėty, panašioj padėčiai Len
kijos, arba kitų šalių. Ekono
minis musų šalies charakteris 
ir tautos atsidavimas darbin
gumui iki to neprileis. Todėl 
nėra jokio pamato bijotis nė 
infliacijos, nė lito nuo jo pa
stovius pozicijos puolimo.

V. Zakarevičius, 
tuvos Koperacijos Banko di- 
rektorius—valdytojas.

Beabejo, dabar musų šalis 
pergyvena finansų-r ekonominį 
krizį. Priežasčių daug, bet 
svarbiausia reikia skaityti ...
pereitų metų nederlius ir per- 
didelį tokiems nederi ingiams 
metams valstybinį biudžetą.

Ryšy su pereitų metų neuž
daroj imu gyventojų pirkinio į-,

nedidelis. Delei 
ir prekybinės įmonės 
manytųjų apyvartų,

to,

Kas tai yra 
feljetonas

Rašo A. Vanagaitis.

Mane šimtui žmonių visokios 
lyties, amžiaus, ūgio, išvaizdos, 
luomo etc.,, klausė “kas tai yra 
feljetonas?” Kadangi neganu 
nei žodžiu, nei raštu, arba pa
skaitomis, koncertais, vaidini
mais paaiškfeitn tai nuspren
džiau pasiprašyt visųpirma re
daktoriaus jo laikrašty vietos 
ir tik dabar, šioj valandoj, se
miu rašyti atsakymą 
svarbų klausimą.

Turiu nusiskųsti 
miems klausytojams, 
redakcijas išlandžiojau /kaip 
Lietuvoj, taip ir Amerikoj,, bet 
iš tų visų tai tik talpinančioji 
redakcija davė keletą colių vie
tos. Todėl nesįraukykife, jei 
paaiškinimas bus trumpas.

Matote, kada žmogus arba, 
tikriau sakant, biznierius ką 
nors rašo — skelbia, tai jo raš-

į tą taip

gęrbia-
kad visas

♦kaip

Lie-

ir dar duoda apvadą kokį nors, 
o mano raštas greičiausiai pa- 

. teks kur nors kamputy, ant že
mutinės raikraščio lentynos. 
Lyginai Lietuvoj kaip sakoma: 
“po šaukšdėciu...
kuriuos jus* skaitysite, bus ma
žutėmis raidėmis 
Norit žinot dčlko?
kad aš nesu nei bi^iierius, 
inilionierius,' o lik paprastus 
“plunksnabadis.” ijlano pluns- 
na, nelyginant ko^s botagas: 
tai plaka, tai apie kaklą apsi
vyniojo arba tyli, kaip šeškas.

Esti valandų, kada ji nor pa
siekti žodžiais, raštu, mintimi 
kitus garbingus rašytojus ir 
tuo bųdu padaryti mane žino
mu pasauly,* bet jai nevyksta 
nors surūdyk! Nevyksta, nely
ginant Italijai, prijungti laetu- 
vą prie Vilniaus arba Vilnių 
prie Lietuvos. Negelbsti net 
titulavimas vyskupijos. Tiesiog 
“pikta dvasia” 
“chamus,” kurie 
Civilizuotų žmopių 
autoHteto. Visi bandymai nu
ėjo niekais, nes Lietuvos lietu
viai neklusnus nei svietiškiams 
nei dvasiškiams. Jie iš patri
otizmo stvėrėši už... kiaušinių, 
nebodami sumažūjimo eksporto, 
ir tais kiaušiniais vaišino vie- 
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'l'ie žodžiai

, ‘spausdinti.
Gi dėlto, 

nei

aklą ąpsi-

apsėdo tuos

—“Ot, bezdžioniukai” ir bc- 
kulturiai! Tai tik “chamai” 
gali taip, pasielgti!./’

x Pasipiktjno pasaulis su Len
kija priešaky ir nutarė pradė
ti nė “užuolanka,” bet oficia- 
les derybas dėl Klaipėdos išvo
gimo ir Nemuno išdžievinimo.'

Derybos net du kartu prasidė
jo ir nei vieną kartą neužsibai
gė.

Ir čia kas nors negero? 
tais 
Tai 
Lietuvos lietuviai ne tik Neci
vilizuoti, bet ir nežino kas tai 
yra kultiną. Paliksim juos!

Maždaug, taip sakant, pro
tavo Lenkija ir Italija. Roma 
buvo gudresnė diplomatė, todėl 
nutarė pradėti kitą politiką. 
Jie žinojo, 'kad Amerikoj yra 
daug lietuvių, 
tuvos politiką 
tik gero, tad 
kais pasiųsti 
aukštą svečią, 
vęs Amerikon, pradėtų skelbti 
“uniją” — brolybę. ’ Esą Ame
rikos. lietuviai yra civilizuoti ir 
nedrįs kjj, nors ir kuo nors L>ei 

su kuo nors priešintis.
žinoma, darys spaudimą i 

vyresniuosiuos vyresnysis, o 
pirmieji į “pusiau” ištauteju- 
sius, taip sakant, amerikiečius, 
ir jie nusileis, palenks galvas, 
gaus palaiminimą už... Vilnių.

Reiškia, vadinasi, “palaiminti 
ubagai dvasioje, nes jų yra ka
ralystė dangaus...” Jus esat 
ubagai, nes neturit arkivysku
po, kardinolo. Kokia ten vals
tybė gali būti be aukštesnių

Su 
“chamais” rlesušikall)ėsi. 
rusų kultūros” vaikius!

kurie seka Lie- 
ir nori Lietuvai 
nutarė su len- 
vieną
kad jis nuvažia-

Vilnijos

M a toto, čia yra prieš jus ar
kivyskupas ir tik jus nusileis
kite, busim broliai. Jus patek
sit į civilizuotų žmonių šeimą 
per mus. Tai “znočijas” taip 
toliau ir taip toliau, arba ir tt., 
ir tt., ir tt.... etc... etc...

Kauniečiai vaišino panašų 
“arkl-unij.onistą” su “žaliais”, o 
chicagiečiai rengiasi iškept gar
džios kiaušinienės su “beki- 
nu...” Tik abejojama ar tas 
gerbiamasis teiksis apsilankyti 
į tą puotą... O duosnųs ir vai
šingi chicagiečiai ruošias — 
Kur? Kaip? Ar tai jam?...

Ne, gerbiamieji! Toki apra
šymai -■■■ tai nėra “feljetonas.” 
Tai yra tikra teisybė po vardu 
“neva feljetonas”...

Kas tai yra feljetonas?... 
dasiprotekite patys...

.» Gulbranaen Trade Mark 
GULBKANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Jau atėjo 

Kultūra No. 10
Kaina 45c 

Galima gauti

OFISE 
173!) So. Halsted Street

2496

No. 2498 Smagi iš margo šilko 
pasiūta suknelė. Gera iš batisto arba 
šilko.

Sukirptos mieros 14, 16, metų ir 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 3U yardo 36 colių materi
jos ir % yardo skirtingos materijos 
apikaklei ir rankovėms apsiųti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri* pažymėti mierą ir 
liškiai parašyti savo vardą, pavardę 

t r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted CHicagro, III.

NAUJIENOS Pattejn Pept.
1739 S. rfalsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.................

Mieros .—-------- ..------- - per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaTst.)

CHARLES K. KINDER
Watchmaker & 

Jeweler
2422 West 47 Str.

Tel. Lafayette 9760

Geriausia vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms dėl 
savo mylimų draugų, ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausį patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum, lengvai 
atrasti.

IŠ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisomi! kas tik prie au- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigun 0312

_____________

Tel. Lafayette 4220

Piumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

jMLurnauju kuogenausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3Ktb Chicago, UI.
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CHICAGOS
ŽINIOS

La Grange be policijos
La G range miestelis liko be 

policijos. Policijos viršininkas 
L. G. Matthews rezignavo, o su 
juo pasitraukė ir didžiuma po
licijos. Priežasties Matthews 
rezignacijos ndžinoma, nes mie
stelio viršininkai jus neskelbia, 
vien' pasitenkino rezignacijos 
priėmimu. Matthevvs taipjau 
buvo ugniagesių viršininkas ir 
budavojimo . komisionierius; iš 
tų vietų jis irgi rezignavo.

Sustreikavusių policistų vie
tų užėmė apie 25 Amerikos le
gionieriai, kurie dabar patru
liuoja miestelio gatves ir eina 
visas policijos pareigas.

Du draugai teisme
Du draugai ir partneriai biz

ny atsidūrė teisme, kaip visuo
met — už moterį.

Vienas jų, turtingas realesta- 
temanas Leon Braude, 3129 N. 
Clark St., keletu metų atgal su
sipažino su neturtingu aptiekus 
klerku Harry H. Binder. Jis 
jam patiko ir abu labai susi
draugavo. Braude padarė jį 
manažeriu vienos aptiekos, o 
paskui ir visos eilės aptiekų ir 
galinus padarė Binderį savo 
partneriu plačiame aptiekų biz
nyje. . Taipjau supažindino jį 
ir su savo pačia. Tai buvo di
džiausia Braude klaida, nes ne
užilgo pamatė pas savo pačia 
naujų deimantinį ąiedą, kurį jai 
padovanojo Binder. Braude 
pradėjo savo pačia sekioti ir 
kų jis sužinojo — privertė ji 
pareikalauti, kad ji persiskirtų, 
kų ji ir padarė, vėliau apsives- 
dama 
Braude 
traukė 
Binder,

su jo daugu Binder.

teisman savo draugų 
reikalaudamas iš pasto

rėjo $75,000 atlyginimo už pa-

Smulkios Žinios
Policijos viršininkas Collins 

pašalino iš vietos Mrs. Mabel 
l>ockwell, pirmininkę krutamų- 
jų paveikslų cenzūros biuro. 
Jos vieton tapo pastatyta Mrs. 
Effie 1). Siglar. s i

Mayoras Dever įsakė 200 
krutamu jų paveikslų teatrams, 
kuriuos gaisrų konysionierius 
Connery pripažino nesaugiais 
nuo gaisrų, išpildyti visus rei
kalavimus ir padaryti teatrus 
saugesniais laike galimų gaisrų. 
Visą tai padaryti teatrai turi į 
24 valandas. Daugiausia teatrai 
nusikalsta tuo, kad suleidžia į 
prieangį perdaug žmonių.

■MM

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

I

Pinigus gavo:

Išplėšė namą
Bridgeporto policijai darant 

puolimus ir areštuojant . dau
giausia visai nekaltus žmones, 
keturi plėšikai įsiveržė į And- 
rew Kmieciak namų, 1236 W. 
31 St., ir uždarę savininkų ir 
du jo įnamius kambarėly, 
laužė jo 
Kmieciak 
ir seife 
pajamas.

18- 
seifų ir paėmė $700. 
laiko “burdingauzę” 

laikydavo bėgamąsias

10 mėty lituke ir 
nesulaukė

Dešimt metų atgal p-lė Gert- 
rude Dufl’y, 4121 Fillmorę St., 
susipažino su * \Villiam Quan, 
5336 Jackson Blvd., kuris jai 
neužilgo pasipiršo ir jiedu su
tarė apsivesti. Bet jis kasmet 
vis atidėliojo vestuves, taip kad 
Gertrūda po dešimties metų lau 
kimo vis dar tebėra
Netekusi kantrybės ji savo ka
valierių patraukė teisman, rei
kalaudama $10,0(M) už sulaužy
mų prižadų jų vesti — po $1,- 
000 už kiekvienus metus lauki
mo.

nevplusi.

Du policistai sužeisti
Du policistai, Wm. Lawler ir 

Dennis Breslin liko sunkiai su
žeisti, kada jų “fliverį“ užgavo 
taksikabas. Abu policiatai ga
vo žinių, kad plėšikai bando pa
daryti užpuolimų ant sankrovos 
prie 1534 VV. Jakson Blvd. ir 
pasileido lėkti ton vieton. Va
žiuojant Jackson bulvaru, ties 
Throop St., ir lenkiant Yellow 
taksi kabų, taksikabas urnai pa
suko į vidurį gatvės, kad neuž
gavus stovėjusio prie šalygat- 
vio automobilio be šviesų, bet 
pasisukdamas taksikabas patai
kė į policistų automobilį ir jį 
apvertė. Lavvler gal mirtinai 
tajio sužeistas, Breslin gi kiek 
lengviau. Taksikabas gi nulėkė 
savo keliais ir policija dabar jo 
ieško.

Sustabdykit Krupę į 
15 Minučių

Krupas paprastai apsireiškia stai
giai—vidurnakty— be jokio praneši
mo, Bukit prisirengę pavojingai už
sikimšusią gerklę tuojau pataisyti. 
Turėkite ant rankų šj daktarų re- 
cctą, kuris tankiai suteikia pagelbą j 
15 minučių—be vėmimo. Jos yra var
tojamos milionuose namų per 35 me
tus. Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
Kosulio, Slogų ir Smaugiančio Kosu
lio. Jei jus turite kūdikių, nusipirki
te butelį šių gerai išbandytų gyduo
lių—Dr. Drake’s Glessco—savo ap- 
tiekoje. Jos tiktai 50c butelis.

Jaunas plėšikas įėjo į Black- 
hawk restoranu, 139 N. VVa- 
bash Avė., pribėrė kasierei į 
akis pipirų ir pastvėręs $1,000 
pabėgo.

Samuel Nissen, 31 m., iš Glen 
Ellyn, pasimirė taksikabe beva
žiuodamas į ligoninę. Jis susir
go vidurmieščio dentistui iš
traukus jam dantį.

Didelis triukšmas

baisiai 
atletų- 

listikų. Apvcizdos Dievo para
pijos svetainėj, kampas 18-tos 
ir Union gat. ir visi sporto 
mėgėjai •bus liudininkais to 
kuomi tas užsimojimas pasi
baigs.

Karolis 
ai trimis

Į Pacific and Atlantic Photo j , '
Helen Samuels iš Cincinnati, 22 metų amžiaus, nupirko Earl 

(po kairei) už $40 ir Tom m y (po dešinei) už $30 iš moters, kuri 
turi valdiškų vietų Kentucky valstijoj. Ta moteris, sako Helen, 
pardavusi nemažai vaikų Cincinnati mieste. Helen Samuels 
norėjo šeimos ir nupirko vaikus, kad prigauti savo vyrų.

bėga nuo'manęs. Kad padary
ti visam tam galų, sako Sarpa
lius, aš sutinku į vienų vakarų 
ristis net su trimis — Zanavi- 
čium, Komaru ir “magary
čioms” su Požėla.

Tegul pasirodo tie čempionai 
ir parodo, kų jie gali.

PEŠIS LENKAI

Lenkai irgi nepasidalina 
gvojo svorio čempionatu:

len-
Za-

vvadski sako, kad tas titulas 
jam priklauso, o Tom Rolevvicz 
tvirtina, jog jis per metų me
tus buvo čempionas ir niekas iš 
lenkų ta titulariš jo neatėmęs.

Ginčų juodu išspręs ant mat- 
iąso Paulauskio svetainėj (17 
ir Ashland Avė.) rytoj vakare. 
Ristynės parodys kam prikldu- 
so čempionatas — Rolewiczui 
ar Zavvadskiui.

Ristynėse dalyvaus ir K. Po
žėla bei Niek Bihuu. Z.

11730—P. Jankevičienei
55287—Liudvikui Zubrickui
2^398—Jonui Jokubauskui

5111—M. Punkauskaitė
20982—Rozalijai Grikšienei
20985—Ignacui Trafciauskuj 
20986—Ant. Liaudanskui 
11738—K. Dovidavičienei
5159 - Aleksui Galinskui
4922—I). Palaitienei-Piliutaitei
4951—Mortai Adomaitienei

24207—Stasiui Makauskiui
5049—Marei Kliaugienei
5082—Maroijbnai Grupienei 
5086—Barborai Katelienei • 
5085—Uršulei šulČienei

22342—V. Tautkevičaitei
55290—M. Stiklakiutei
22392—Onai Treigieiinei

5118—Urtei Borkertienei

5J 26—L. Bakienei-Mikolienei
5110—M. Užandinienei

55300—P. Ragauskienei
55302—A. Mikalauskienei
22366—Onai Stonienei
5039—V. Jarumbauskui
5077—Onai Dobrovalskienei
5080—B. .Jono Aleliunienei

11724—Antanui Judučiui
5069—Marijonai Knižienei 
5090*—Z. Stankauskui
5097—Leonorai Naudužienei
5106—D. Gelumbickienei

20977—M. Pįktuimaitei
22383—J. Antanavičiui

5117 Mikui Povilaičiui
11733—Fran. Tarkauskienei

209—Juozui Sebastijonui 
5122—Barborai Hučmienci

11737—U. Maziliauskienei

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

C
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
tuir.o trumpregystę ir toliregyst«. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
ki 8 vai. Nedšlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 758®
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si. Pamatysim.

jau 
bu- 
ku-

šį vakarų žada būt 
didelis triukšmas tarp
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PASVEIKINIMAS

Sarpalius sako, jog jam 
įkyrėjo visas tas “monkey 
siness”. Bistikas, sako jis, 
ris vos kelnes paneša, jau skai
to save čempionu. Vienok kuo
met aš reikalauju, kad tie čem
pionai ristųsi su manim, tai jie

Sarpalius grumsis 
ir visus tris žada pa
lo minutes.

.1. Bancevičius imsis su mil
ini! Paul Martison. Sako nu

V

1922-32 So. Halsted St. 
1177-S3 Archer Avė.

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

79th ir Western
I). Dudinskas su B. (dazaus 

ku.

SARPALIUS NORI RISTIS 
NET SU TRIMIS ČEM

PIONAIS

Sveikinu visus savo gimines, 
draugus ir gerus pažystamus 
su Kalėdų šventėmis ir linkiu 
jiems Unksnių ir laimingų 
Naujų Metų jir kuogeriaurio 
pasisekimo jų gyvenime. Ra
šau šiuos žodžius negalėdamas 
ypališkai pasimatyti su jumis

Taipgi linkiu Naujienoms 
kuogeriausio pasisekimo sklei
dime apšvielos tarpe darbo 
žmonių.

PRANAS BU1VY1)
201 E. University Avė. 

Champaign. III.

MIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIl

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
jagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
>all grojikllu pianu galite gra- 
(iti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo- 
• k ėjimų

PiJANll KRAUTUVES
I Apavo-

WAKE 
OP!

WHO

4 r

O
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso, n Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
iantis, kad nekenktu* jūsų sveikatai.

1515 VVest 47th Street
N»4 Ji A«kland 4v*i.

.......... .. , .a-----------------------

•'t 
m

Tegul Jusu Doleriai Uždirba Jum Daugiau Doleriu 
Štai yra ta proga kurios jys jieškote, kad uždirbus užtektinai pinigu ir likus visai ne- 
prigulmingu. 79th St. ir Western Avenue subdivizija dabar yra išparduodama per 
HINKAMP & CO. Ji pasiūlo jums šią progą. Ši yra didžiausia proga Chicagoje dėl uždirbimo pini
gų, kokia kada buvo pasiūlyta žmonėms. Pirmi 60 akrai yra išparduoti į pirmutines kėlias savai
tes už $2,600,000.00. Vertė žemės pasidaugino 10% iki 25 r<' ir vis dauginasi kasdien. Transportaci- 
ja ant 79th Street yra užtikrinta ii* jau čia yra pradėta statyba per HINKAMP & CO.
Atsilankykite ir suteikite mums progą darodyti, kad ką mes sakome, yra tiesa

ATEIKIT DABAR!
KUOMET KAINOS DAK YRA ŽEMOS

PIRKIT DABAR!
Kiti yra įvestavę j šias nuosavybes ir yra uždirbę daug pinigų. Kodėl ne jus?

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinė*, sla - 
tos, užsendintos ir užkrečiamo* ligos viii, 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. RO6S 
Atsakantis 

Sp<>ci>distas 
įsteigtu 30 metų

914
pagerintas

606
Ir tikrai* Europinis L/>~ 

escide gydymas
' kiMiaa. Vienatinis fy- 
dyintu nuo sifilio duo
damus ui I**
.šernų kainų

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai 'chroniAkų ligų paeina ntr, 
kraujo ir užkrečiamų Hru. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Speciali* serum m'dymas yra var
tojamai su geru pasisekimu dei atgavimo 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinant* 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervu 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai -r* 
užtikrinimas scrgnatlems, kad ji* Raus r* 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai |rengt«» 
ofisas Jungtinės* Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir H- 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Paturimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimus *uteiks 
jurus sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kuino*. Greičiausia* gydy
mu*. Ateikit šiandien.

KUPONAS
Hinkamp & Company

308 N, Michigan Avė., 
Chicago

Gerbiamieji: *
Malonėkite atsiųsti man 

pilnas informacijas apie jū
sų 79th St. ir Westetn Avė. 
sūbdiviziją, be jokios man 
atsakomybes.'

mylimiems kūdikiamsSuteikite dovanų savo 
žemės kavalką dėl Kalėdų. .Nei viena dovana 
nepasidaugins vertėje, bet ši dovana pasidau
gins.

Vardan

Adresas

Hinkamp & Co.
JO| w. R. MORSE, l)<v. Mgr. V 

308 N. Michigan Avenue 
Telephone State 1192

Žodis Lietuviams Sales- 
menams, nuo Hinkamp 

& Co. atstovo
“Kaip tik aš prisidėjau 

prie Hinkamp & Co. organi
zacijos, aš turiu didelį pasi
sekimų, Dabar mes ifinar- 
duodame didžiausią nibd i vi
ziją ChicagO'ję ir mums rei
kalinga daugiau lietuviu vy
rų/ dėl išaiškinimo Ijo'u 
viums tas nepapVastas pro- 
gus i kurias ši subdivizįja su
teikia. Atsišaukite šiahdiėn 
ir pastmatykite su M r. 
Marse, Kooin 222, 308 North 
Michigan Blvd. George Tu
ma”.

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

kampas Monroc St. Chicago
Vyrų priėmimo kundiurys 606. Myterų yri* 
ėmimo kambary* 508.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso Valandos kasdien nuo 10 ryto iki t 
vakare. Nedčlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėlinis, seredomis ir subatomi* nuo lt 
ryto iki 8 . vakar*.

I

.^^KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR Olt

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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Lietuj fiaieliuosd.
TEN IR ATGAL T1K1ETAS 

NUŽEMINTA KAINA
Ant musų trijų Sriubt) laivų 

RESOLUTE, RELIANCE.
ALBERT BALLIN, 

DEUTSCHEAND 
ir populiarinki vieno kabin 

laivai,
CLEV ELAND. WESTPHA- 

LIA. MOUNT CLAY, 
THURINGIA

Del Cepliake “brolybės”
Vilniaus Vadavimo Komiteto 

viešas pareiškimas

*!**—"" |

smagumo. O visiems kitiems 
šis minėjimas ■ yra svariais tuo, 
kad minėsime 20 melų Lietu
vos liaudies kovą už savo tei
ses, už laisvę, už šviesesnę atei-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Apsivedė Julius 
Janeliunas ĮIEŠKO kambarių

new yor-/II 1KO IKI KAU- 
LUU\o ir atgal

Plūs U. S, Rovenue taksai
___________________
Savaitiniai išplaukimai 

He| permito ir kitu informa 
rijų kreipkitės prie vietinių

United American Lines 
(Harrimaa Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. MlchUran Avenue 

Chicnao, III.

A Del Jusu Draugu!
VARDĄ IGREVYRUO- 

SIME DYKAI*

Graži naudinga dova- 
" i iš kuiios jusn drau- 
gai čionai ir Europoj la
bai džiaugsis.
The Progresų Plunksnos 

r Iii! «vra P1 ireugios su 11 ka- 
rato 
liais

I The 
y turi 
FF |» suotą levei ir elip arba 
Eli lį žiedeli (moterims) pri- 
■H jungtą.
tB H Paprastai parduodamos 

po .$3.50; parduosime tie- 
šiai jum* —

IT" j] $2.25, moteiii
M |4| apdraustas persiuntimas 

Įskaitomas. Ribinai dėl 
moterų plunksnų 50c 
ekstra.

^1 Į|| Už^anėdinimas uaran- 
tuojamas ' arba pinigai

H grąžinami.
LH Atsiųskite money orderį 
J|| arba bankos draftą su 

M užsakymu pas

Progrese Trading 
Cumpany

5449 W. Madison St.
CHICAGO. ILL.

tikro aukso smai- 
galais.
Prvgress Plunksnos 
self-filling paauk-

vyrų už 
už $1.95,

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 VV. 22nd SL» Chicago 
Phone Canal 2591

'♦jesr >:«• <♦:» '•»ixxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk
. 10 Polam

BRING-yOUR

šis musų prletelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

•Darykit tai ir Jus I
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ......... 150
Už pusę metų ....... 75
Už tris mėnesius.... 85

kuponų 
kuponus 
kuponus

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

Garsinkite^ Naujienose

Kadangi dabar Chicagoj be
silankąs Vilniaus arcivyskųpas 
Ceplinkas pradėjo skelbti vieti
nėj spaudoj ir lietuvių parapi
jose lenkų ir lietuvių brolybę, 
tikrindamas, kad tų dviejų tau
tų nesusipratimus sukėlė tik 
keli agitatoriai ir kaimyninės 
valstybės, Rusija su Vokieti
ja. Vilniaus Vadavimo Komite
tas skaito šapo pareiga viešai 
pareikšti lietuvių visuomenei, 
kad tokie arcivyskupo pareiški
mai ant Amerikos žemės yra 
tiesioginis pasityčiojimas iš 
musų tautos ir josios teisių 
prie savo istorinės sostinės.

Arcivyskupą Cepliaką pasta
tė Vilniaus vyskupu Lenkijos 
valdžia, pašalinusi teisingą ir 
bešališką tautiniuose klausi
muose vyskupą' Matulevičių. 
Taip put) Varšuvos valdžia at
siuntė Cepliaką Amerikon ne 
kam kitam, kaip “užtikrinimui” 
pasauliui, įad Vilnius politiniai 
ir tikybiniai galutinai sujung
tas su Lenkija.

Turėdamas yisa 
Vilniaus Vadavimo
kviečia visus lietuvius 
kiekvieną panašios rūšies 
pagundą, 
kur ji paeitų, 
apiė brolybę tarp 
lenkų negali būti iki tol, kol 
lenkai negrąžins Lietuvai jo
sios sostinę Vilnių, kurią penki 
metai atgal 'apgaulingai pagro
bė Želigovskio vedamęs plėši
kiškos lenkų gaujos.

—Vilniaus Vadavimo 
komitetas:

Pirm. S. Rodis, 
Sekr. M. Vaidyla.

tuvą labai.didelę įtaką, sujudi* 
no, supurtė ją, pažadino visą 
HaudĮ. Todėl ją turime paqi- i ** 
nėti prideramai ir tame pami- vy^0 
nėjime turimo dalyvauti kiek
vienas musų.

Paminėjimas bus, kaip mi- 
>nėta, ateinantį 
Mildos svetainėj, 
bos ir tortingas programas. 
Kalbės Naujienų Redaktorius 
P. Grigaitis .ir adv. K. Gugis, 
abu seni veikėjai, aktyvini. da
lyvavę toje revoliucijoje. P. 
Grigaičiui teko pasakyti ^pirmą 
prakalbą Suvalkijoje, daug 
veikti visą revoliucijos laiką, 
sėdėti kalėjime ir net kal‘o teis
me atsidurti. Neabejotina, kad/ 
jie papasakos daug netik įdo
mių, bet ir labai svarbių daly-

žinomas Ohlcagos biznierius, 
poros aptiekų savininkas, p. 

'Julius J. Janeliunas apsivedė 
Padėkavonės Dienoj su p-le 01- 

;ga Mary Kudullute. Vedybos į- 
111., pas pp. 

šliužus ir Gerybas. Iš chicagie- 
|čių vedybose dalyvavo Dr. A. 
Karalius, p. Truskauskas ir 

penktadienį, instruktorius A. Menas. 
Bus prakai-l’ Jaunavedžiai iš Westvillės iš

važiavo į Floridą “medaus mė
nesį” praleisti. Vėliau jie žada 
aplankyti ir Califoniia.
' Kuolaiminfiausio gyvenimo 
jaunavedžiams! —N.

PAJIEšKAU kambario ant Bridgc- 
perto apiolinkes. Aš esu moteris su 
vaiku. Vaikas 7 metų, gražiai užlai
komas ir tykus.’ Kas turite gerą kam
barį, malonėkite pranešti į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.’ 

F. P. K.

-IĮ į. Įll'lp!** Ilf.l |I

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

iiAMAI-ŽEMF
_____ __ -------------- - ----

kam- BEIK ALINGAS patyręs sjave 
amate Jtučerys. Turi mokėti 
lietuvių, lenkų ir anglų kalbas. 
į Kreipkitės:

5040 Archer Avė.

MAINYSIU hotoli j miesto namą, 
yru 16 ka.nl.f.raj, lunch ir valgymui 
kambui 7 <, . ; namas, yra elek
tra, /fara ;’il !<>n..i”., žemė didumo 85x 
249, yni bainė, prie didelio kelio, 
Rock Islaml geležinkelio Junction, 
kaina $9,000. F. NOVAK, 1268 W. 
47th St., Chicago, III.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia..

ir

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIHENDAVOJA šiltas ir 

didelis kambarys prie spakai- 
nų žmonių vaikinui arba mer
ginai. ant 3 lubų, šnekėkit per 
telefoną angliškai.

1446 E. 54th St., Chicago 
Tel. Midway 8751

REIKALINGA dviejų paty
rusių karpenterių prie namų 
išbaigimo (finislmrs).

.3220 VV. 111 th St.
Alt. Grcenvvood, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI

AUTOMOBILIAI

Mes pirksime lotus netoli nuo 
Archer Avc. arba ant Archer Avė. 
Mainysime j gražius 5 kambarių 
mūrinius bungalow. Karštu van
deniu šildomus, 2 karu murini.- 
garažas. Vasarinė virtuvė ir 
toi.'etas skiepe, arba į lotus 34x 
125, randasi 53 ir Fnirfieid Avė.

I Atsišaukite.
J. N. Zewert and Cę. 

5882 Archer Avė.
Tel. Prospcct 8305

J. E. Vlastnick, Mrg.

tai omenėj 
Komitetas 

atmeti 
. pro- 

neatsižvelgiant iš 
Jokios kalbos

Bridgeportas
Didelis apvaikščiojimas 

nanti penktadienį. .
atei-

Ateinantį penktadienį Brid- 
geporte bus didelis apvaikščio
jimas. Tai bus paminėjimas 
20 metų sukaktuvių nuo pir
mosios revoliucijos Lietuvoj ir 
Rusijoj, tos revoliucijos, kuri 
pažadino visą Lietuvą ir jos 
liaudį pašaukė kovon 
teises, už laisvę, už 
laisvę. 1905 m. buvo 
šio sujudimo metai, 
liaudis pirmą kartą
prakalbas; visur demonstra
cijos, laisvas žodis pasplito po

už savo 
Lietuvos 
didžiau- 

Lietuvos 
užgirdo

seimas, susirinkimai valsčiuose, 
etc. vis tai tos revoliucijos 
pasekmė. Revoliucija tapo nu-

va neapsistojo, ji tęsėsi toliau 
iki iškovota Lietuvai pilną ne
priklausomybę. Bet ir dabar 
ji vis dar tęsiasi, tęsiasi už. pil
ną laisvę pačipj Lietuvoj.

*
Daigelis musų prisimename 

1905 m. revoliuciją,’ kuri rado 
platų atgarsį ir tarp Amerikos 
lietuvių; daugelis musų esame 
toj revoliucijoj aktyviai daly
vavę, o daugelis net ir Ameri
koj delei to esame atsidūrę. 
Kiekvienam yra smagu prisi
minti pergyvehtus ‘laikus, tad 
tiems musų šis minėjimas 20 
metų pirmosios revoliucijos 
sukaktuvių duos ir asmeninio

Dn.HUMPHIUYI’

Į Orip» InHuenza 1

COLDS
lt pirmo pkh i rodymo hLoum

— vartok Dr. Humphreyi’ 
“77". Praialinkit Baltį U jūsų 

» siatemoa — Jos taipgi geros
nuo gripo. Laikykit namie 
••77”. Bukit priHirenire prie 

• slogų ų- gripo, "ii" yra var
tojama per 80 m. Jos yra iš
bandytos. Oaukjt “77” Šiandie

At ai! Drugghta 30 cenįs.
BUMPHREY3’HOMEO. MEDICINBCO. 

106 Street, New York

Muzikalinį-vokalinį' progra
mą išpildys Pirmyn Mišrus 
Choras ir p. .r. Grušo vedamas 
Jaunuolių Orkestras su visais 
savo jau. pasižymėjusiais solis
tais ir solistėmis.

Visi lietuviai darbįninkai-es 
tengkiinės dalyvauti tame di
deliame apvaikščiojime 20 me-’šĮmtiį ir išsiunčiame savo centus 
tų sukaktuvių Libtuvos revo
liucijos ir Vilniaus seimo.

—Socialistas.

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Cicero
Savininku 
susirinki- 

2 d., Luk- 
Susirinkimas 
prisirašo ir 

Buvo at- 
česnulis, 
prakalbe- 

savinin- 
savo rei-

kiekvienas

vasarą 
miškus, 
patiems 
tarimą,

nutarta 
rengti išvažia- 
Padaryta ir 

kliubiečiams 
būtent permai- 

į kliubo iždą.

Lietuvių Namų 
Kliubo priešmetinis 
mas įvyko gruodžio 
stos svetainėje, 
buvo skaitlingus,
keletas naujų narių, 
silankęs ir advokatas 
kuris pasakė trumpą 
lę, ragindamas nanių 
kus daugiau rūpintis 
kalais ir kad todėl
turi priklausyti prie šio kliubo, 
tada ir visas darbas eis daug 
sparčiau. Padaryta ir keletą ta
rimų, kurių vieną kitą verta 
paminėti. Nutarta reikalauti 
iš valdžios, kad pagamintų ir 
pakabintų ant gatvių kampų už 
rašus apie važiavimo greitumą, 
nes čia pasitaiko daug nelai
mių dėl greitd važinėjimo au
tomobiliais. Taipjau 
sekamą 
vimą į 
vieną 
svarbų
nyta mokesčius
Ikišiol nariai mnkėjo tik po 25c. 
į metus, o dabar turės mokėti 
po $1. Dabar bus galima ką 
nors ir .nupirkti, o kaip buvo 
tik 25c. metams, tai buvo tik 
Vien juokas, todėl gal daugu
mas dėlto ir nepriklausė prie 
kliubo, o visgi priklausyti prie 
kliubo yra kiekvieno namų sa
vininko priderystė.

( Valdyba sekamiems metams 
liko beveik ta pati. Susirinki
mai irgi bus laikomi senojoj 
vietoj ir tuo pačiu laiku — kas 
pirmas trečiadies kiekvieno mė-

I nėšio. —K. P. D.

Metropolitan Bankas 
auga

KIEK
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 į metus per visą 
, likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą įuostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 

| lerio, mes greitai praleidžiame 
I žirnio 2 v« i^olunZinmn o'ntrrv nanltia 

dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei

džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujląnų.. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno peinb ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo 
Žinosi kaip greit ’ dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St. 

' _j__ _
Mi ». A. Tamson

į Naujienas yra atėjęs “Spe- 
DeliVery” laiškąą dėl Mrs.

i. Prašome ateiti ir

šiuorni pranešam visiems Chica- 
gos ir apielinkių- lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, Wall Pockets, DeLuxe ir 
'Cnt Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite nuims — 
prisiusime agentą su sainneliais t ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patvs ypatiškai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS,
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

PARSIDUODA Fordas žiemi- -------------------------------------- - -
nis. 2 pasažierių, vadinamas YRA PROGA gauti už pusę 
coupe, 1925 senumo labai, pi- kainos keptuvė duonos ir kek- 
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron-lflų, geras biznis arba priimsiu

YRA PROGA gauti už pusę

tas. 3300 -S. Union Avė.

PARDAVIMUI Velie automo
bilius, 5 pasažierių. 
už $150. Kreipkitės 
rašų: . *
1333 So. 49th Avė., Cicero, III. |

Klausk Mr. J. Godįtus

Parduosiu 
šiuo ant-

RAKANDAI

jo su-
1 jūsų

cial 1
A. Tamson.
'atsiimti jį. '

—X—-------
DVI DEŠIMTIS METŲ SUKAK- 

TUVIV LIĘTUVOS’ 
REVOLIUCIJOS

šis sviirbus-igtorinis apvaikščioji- 
ns j vyks ponkthdieny, gruodžio 11, 1mn

1925, 7:30 vai. vakare, Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halsted St. Bus di
delės prakalbos pažymėjimui 20 me
tų sukaktuvių Lietuvos Revoliucijos 
ir Lietuvių Socialistu Sąjungos gyva
vimo. Kalbės inžinierius K. Augus- 
tinavIČius ir Naujienų Redaktorius 
P. Grigaitis, gripŠ Jaunuolių Orkes
tras ir dainuos Pirmyn Mišrus Cho
ras. Įžanga 16c.

Rengia LSS. 4 Kuopa.

Teatrališka^ Kliubas “Lietuva” lai
kys savo priešmetinj susirinkimą 
Ketverge, Gruodžio 10 dieną, 8 vai. 
vak., DaVis Sųuare Park svetainėje. 
Visi malopėsite atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai, nes bus- daug dalykų 
dėl apsvarstymo.

Valdyba
BIRUTič prisirengdama prie Keis

tučio veikalo, paskutinj kartą prak
tikos Gruodžio 10 d., 8:00 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Visi atsineškite aprėdai us, 
kurie yra reikalingi prie lošimo.

Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Waliace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms ’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syk; 
j savaitę arba sykj j rnėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tboj praneškite šiuo adresu: Aušros4 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
r> ..u... ,i

ASMENŲ JIESKOJIMAl
šiomis dienomis Metropoli

tan State Bankas paminėjo 10 
metų savo gyvavimo ir augimo 
sukaktuves. Iš ^atskaitų ir ra
portų matyt, jog bankui sekė-

Prašau savo vyro Kazimiero 
Dargužio sugrįžti — nes vaikas la
bai tavęs verkia, net susirgo iš 
gailesčio. Sugrįžk, pasikalbėsime 
ir taip ar šiaip sųsitarsiva. Im
sime divorsą, ar kaip kitaip. Ateik 

LEOSE DARGUŽIENe

ponų matyt, jog imuikui sent- pajiešKAU tetų Elzbietos, Onoš- 
si gerai ir augo dideliais šuo- ir Marijonos — Mozerikes. Jos pū
liais. Pavyzdin, 1915 metais 
bankas susiorganizavo su ka
pitalu $25,000.00, o depozįto 
šį laiką turėjo $2|415.26. 192(1 
metais depozitų buvo. $248, 
377.88 ir tais metais bankas 
padaugino savo kapitalą iki 
$200,000 ir perviršį iki $45,000. 
Šiais metais depozitų bankas 
turi $2,621,626.88, o turto Virs 
$3,000,000.

i

Tai yra geras 
girnas. Ponas J. 
ko prezidentas, 
šias sukaktuves 
dainas dideliu pYisisekimu savo 
darbo, išsiuntinėjo pasveikini
mus visiems banko depozito 

1 riams ir draugams.

eina iš Gauraičių kaimo, Gaurės val
sčiaus. Turiu svarbų reikalą. Meld
žiu pačios atsišaukti ar kiti kurie 
ias pažįsta pranešti STEFANIJA 
MOZĖRIKfc, po vytu Ližienė, 3644 
W. 55th PI., Chicago, IH.

ISRENDAVOJIMUI
BRIG’HTON Pa^ke krautuvė 

rendon, tinkamas deldry goods 
krautuvas arba čeverykų krau
tuvės. Atsišaukite nuo 5 iki 8

ir puikus au- 
Brenza, ban- 
paminėdamas 

ir apsidžiang-

vai. vakare.
4544 S Kedzie Avė.

RENDON 
i fintai; f

mais,

5 arba 3 kamba 
kamb. — $25; :• 

Su visais patogu 
pečiais šildomi.
30 S. Artesian Avė.A Ve

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, pianas ir gramofo
nas, taipgi bungalow, pigiai. 
Namie nedėlioj.

5727 S. Loomis St.

• ei. Yards 7282 .
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Mulevojam ir popieruojam. U 

laikom maleyą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

...... 1 r ' ....... .
Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
! IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthul Plutnbing Supply Co^ 
1637 West Di vision StM 

netoli Marshfield
I I !■ ............................ ■■■■■ Iii/

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uųcijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo tOc. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietų. z

. Krank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
^r-^Grosernių, Bu- 

t/l<^jPy*černių, Delikate- 
sen’ Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

Sobineims, 1912 So. Stata St.

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo kaipo 

barberis. žinomas savo darbo.
Atsišaukite:

410 McKinley 
Waukegan,

- —

i

Avc
III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA rtioterų indų plovė
jų. Nereikia dirbti nedėlioj. Ge
ra mokestis.

Kreipkitės:
4169 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

10 DARBININKŲ REIKIA j 
geležies atkarpų jardą. Nuolat 

h darbas, gera mokestis.
Atsišaukite:
3647 So. Homan Avė.

pusininką; taipgi mainysiu ant 
namo arba lotų ar ant morgi- 
čių. Su reikalu kreipkitės: ’

315 So. Western Avenue
• arba pas A. GRIGAS 

3114 So. Halsted 'St. 
Tel. Boulevard 4899

SUN PARLORAI, 80 apartmentų 
namas, po 4 ir 6 kambarius, uždaro
mos lovos. Geroje vietoje, South 
Shore, 1 blokas nuo South Shore 
Drive ir busų linijos, 2 blokai nuo 
I. C. stoties, viskas išrenduota, mai
nysiu j $28,000 eųuity j mažesni 
apartmentą. Fairfas 5884.

AUKSO MAINAS! Crown Point, 
Ind. miesteli, 2 augštų merliuis na
mas ant fundamento kur yra saliuno 
biznis ir 5 ruimų pagyvenimas nž-PARDUODU savo 10 kambarių ___ _ v ___ __________ _

rakandus. Turi būt parduoti tuo- pakaiyje ir l'f'iuImų^hoteHŠ 'ant an- > 
jau. Pavlovo, valgomo kambario ir tro augšto su 2 lotais prie šono, 
iniegruimiu setai, keli \\anut kai- priežastm — motis savininko. Ga-

yalgomo kambario ir tro augšto su 2 lotais prie šono.
— mnlis savininko. Ga- 

pet'ii, hainpos, deskos, langų už-Įjjj^g nupirkti pigiai arba ir mainys 
Iaulos 11^ kih ant Čhicages prapertės. Atsišaukite:adoo b. Michigan Avc. 901 Wegt 3grd street

PARDAVIMUI MORTGEČIAI-PASKOLOS
Grojiklių pianų ' bargenai. Šis ’ }T??rjIru‘jn?r 

pianas / beveik naujas, satin užbai
gimo, 88 notų, naujos mados, ver- 
t is $750, parduosiu už $160? yra 
71 rolelis ir dvigubas benčius. 
Klauskite Mr. Duhro, 

2332 W. Madison Si.

PRIVERSTAS parduot: savo gro
jikų pianų iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver- 
’as $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, Iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesi. NAGAITIS

6512 S. Halsted St., Ist floor

PARSIDUODA grosernė; ge
ras biznis. Išdirbta per ilgus 
metus. >

Kreipkitės:
3432 S. Morgan St.

• s

GERIAUSIA Švenčių dovana, pir
kti pats sau, iš ko turėsite geros 
naudos. Parsiduoda .krautuvė ir gro
sernė, visokių daiktų. Gera vieta, 
prieš mokyklą. Nupirksite labai pi
giai. Kas pirmas, tas laimės. Tai Į 
bus švenčių linksmybė ir laimė. 3518 
So. Wallace St., Chicago, III.

PARSIDUODA Royal Blue Store 
grosernė ir truktų, yra cash biz
ni; . Pigi renda. Pardavimo prie
žastis — du bizniai. Adresas: 

' 544 West 37th Street 
Telephone Boulevard 5620

, Ir Lafayette 1427

BLJčiERNR ir grosernė ant 
pardavimo; parsiduoda pigiai. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Renda pigi. Parduosiu greitai 
ir už pirmą pasiūlymą.

671 W. 14 Place - >

PARDAVIMUI bučernė ir
i ♦

grosernė, gera biznio vieta ir 
vienoj iš geriausių apielinkių. 
Biznis daromas cash. Pasisku
binki!;, gausit bargeną.

7118 S. Weslern Avc.

BAIJGENAS
Parsiduoda pirmos 

bučernė ir grosernė. 
cash; puiki kolonija. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vie
tos. 5016 W. 16 St., Cicero, LJ1.

rųšįcs 
Biznis

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per ilgus laikus 
ir gera vieta. Apgyventa maišytų 
tautų. Penki kambariai prie Storo dėl 
pagyvenimo. Norintis biznį atsišauki
te greitai, nupirksite pigiai. Musų 
priežastis pardavimo labai 
Atsišaukite per telefoną 

Lafayette 8189

NAMAI-2EME

svarbi.

BAKGENAS
Dvieju aiigšlu inlirinis namas, 

krautuvė. 1—5 ir 2—4 kainbarių 
flatai. Yra elektra, gasas, vunn, 
remiu $1440 į metus, kaina $10,000, 
cash $3500.

Garlin, savininkas, 2 fl.
1348 So. Fairfield Avc.

...................
ANTRI MORGIČ1AI

Suteikiami ant 6% palūkanų
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressruaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo Kle- 
so£ dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- Šioje šalyje 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
-stės, pilietybės ir daug kitų daly 
kų gali lengvai* ir greitai išmok 
ti pagal nauja Jauda mokinimo Le 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOO1
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St„ Chicago, III. 
(k am p. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

' Praktiškos Automobilių . 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W Marfison St.

i Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos

I, istorijos, geografijos, pilietystės,
■ (lailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


