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Kongresmanas plie 
kia Mussolinį

13 žmonių žuvo audroj At- 
lantiko pakraščiuose

Lenkijoj kilo stiprus fašistų 
bruzdėjimas

Smarki vėsula ir sniego pūgos 
atlankė rytų ir kai kurias vi
durines valstijas

Didelės audros rytų valstijose;
13 žmonių užmušta

Kongresmanas atakuoja 
Mussolinio valdžią

Diktatorius Italijos valdo smur
tu ir žmogžudybėmis, sako 
Čikagiškis atstovas.

Lenkijoj prasidėjo stiprus 
fašistų judėjimas

Organizuoja lenkų “pilkamarš- 
kinių” armiją; Pilsudskis da
lyvauja fašistų darbe

BERLINAS, sausio 10.
žiniomis.

dėl Italijos skolų mokėjimo 
Jungtinėms Valstijoms, čika
giškis kongresmanas Rainey, 
demokratas, taip, aštriai ėmė 
smerkti Italijos diktatoriaus 
Mussolini valdžią, kad komisi
jos pirmininkas 
(ikonas, matė 
stabdyti.

Kongresmanas
kė, kad Mussolini puolęs visas 
masonų draugijas Italijoj ir 
sudraskęs profesines ‘darbinin
kų sąjungas, taip kad 
vieniu tūlės organizuotos 
krašte beliko tik fašistų 
nizacijos.

“Mussolini valdžia”, pasakė 
atstovus Rainey, “išsilaikė vien 
t*k jėga ir smurtu, žmogžudy- 
bės Italijoj nuolatos atsikarto
ja, bet žmogžudės nepersekio
jami*. šiandie mes
lijoj patį pavojingtausį. patį 

despotizmą, kokio
niekur kitur pasauly nėra.”

maršalas Pilsuds-

vadovaująs Marek 
asmuo, kurs iki

(ireen,

HaiiR v

.11 su-

pa re iš

dabar 
jėgos 
<A’ga-

\VASIII\GTOXAS. sausio 1(1
Atstovų buto komįsi jat va-| Berliner Tageblatt 

kar svarstant padaryta sutartį Lenkijoj prasidėjęs stiprus fa
šistų bruzdėjimas, kuriame da
lyvaująs ir 
kis.

Fašistams
Odropinski,
šiol visai nebuvęs žinomas.

Vakar buvo išleisti cirkulio- 
riai, kuriais pranešama, kad 
Varšuvoj į vyksiąs lenkų fašis
tų kongresas, kuriame busią 
pa s k oibt a s u orga n i z a v i ma s
“pilkamarškinių” armijos.

Lenkų fašistų judėjimo tvir
tovės esą Poznanius ir Lenkų

NE\V YORKAS,, sausio 10.— 
Kiek žinia, trylikti žmonių bu
vo užmušta ir penki ar daugiau 
pavojingai sužeisti ’del smar
kios audros, kuri vakar siautė 
rytinėse valstijose.

Prasidėjus Floridoj praeitą 
trečiadienį, audra nuolatos slin
ko šiaurūs linkui iki Naujosios 
Anglijos ir plėsdamos vakarų 
linkui į Ohio, Indianą ir pietų 
Michiganą. Pastarosiose trijo
se valstijose buvo dar stiprios 
sniego pūgos; prisnigo taipjau 
New Yorko, New Jersey, Penn- 
sylvanijos, Virginijos ir Nau
josios Anglijos valstijose.

Del audros, nelaimių atsitiko 
ir Atlantiko pakraščiuose. Ties 
New Jersey dvi baržos buvo 
sudaužytos ir penki asmens pri
gėrė. East River upėj vienos 
baržos kapitonas buvo audros 
nublokštas Vandenin ir prigėrė.

Staten Islande buvo užmušti 
keturi asmens, jų automobiliui 
paslydus ir apsivertus. Ten jau 
buvo vienas darbininkas užmuš
tas.

Chięopee, Mass., du žmonės 
buvo užmušti.

Prancūzai mauti Vengrijoj 
(vyksiąs perversmas

turime Ita-1 buotės.

Lenkijos socialistai reikalau
ją, kad buvęs Lenkijos prezi
dentas, maršalas Pilsudskis, 
butų padarytas vėl Lenkų ge- 
neralio štabo viršininku. Jie 
mano, kad tuo budu jis busiąs 
atitrauktas nuo fašistinės dar-

Ryšy su Franci jos banknotų 
fabrikavimo skandalu, Hor- 
tby pasiekęs karjeros galo.

žiauriausi

Del ko grafienės Karolyi 
neįsileista į Ameriką

Premjeras Skrz.Vnski tečiau 
vengia ką nors -daryti, kadangi 
kabineto nariai nacionalistai 
grūmoja atsistatydinti, jei 
cialistų »reikalavimas butų 
tenkintas. •

su

BERLINAS, sausio 
cialdeinokratų organo 
erts korespondentas 
praneša, kad tardant
kunigaikštį Liudviką Windiseh- 

miliardų

10.- So- 
Vorwa- 
Viennoj 
Vengrų

Ciklonas Tahiti saloj; 
daug žmonių žuvo

PARYŽIUS. sausio 10.
Oficialiai Paryžiaus rateliai su 
dideliu susirupinimu seka įvy
kius Vengrijoj. Manoma, kad 
deiei susekto ten 30 miliardų 
franeuzų banknotų dirbėjų sa
mi.kslo, su kunigaikščiu Liud
viku VVindnisch-Graetzu prie
ky, Vengrijoj ruošiamas svar- 

Diktatorius 
darys des- 

alsteigti 
kara- 

jaunučiu

Graetza ryšv su 30 
Francijos banknotų fabrikavi
mo sąmokslu, išėję į aikštę, 
kad kunigaikštis VVindisrh- 
Graetz sufabrikavęs dar doku
mentus, kuriais remiantier. 
valstybės departamentas nelei
dęs grafienei Karolyi atvykti ] 
Jungtines Valstijas. Vorvvaerts 
sako, kad apie tai 
nešta senatoriui BoraJi.

PARYŽIUS, sausio 10. — 
Gautas iš Papeete, Tahiti saloj, 
pranešimas sako, kad tą salą 
atlankęs ciklonas ir kad daug 
žmonių buvę užmušta ir sužeis
ta, taipjau didelės medžiaginės 
žalos padaryta. .

Daug žmonių žuvo
NOGALES, Ariz.,

— Sulyg vėliausiais

Meksikoj
sausio 10.

praneši- 
del tvanų

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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 J dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

buvę pra- mais iš Meksikos, dėl tvanų 
iNayarito valstijoj žmonių žuv^ 
tarp 200 ir 300. Baisiai patvi
nus dėl smarkių lietų Santiago 
upė išėjo iš savo vagos ir užlie
jo plačiausius plotus, beveik vi
sai apsemdama miestelius Ra
go, Gama, Manov, Rosita, Tor- 
taųuelo, Acopoleto, Nanchi Pa- 
ni ir Atozolto, kurių kiekvie
nas turėjo po keletą šimtų gy
ventojų. Medžiaginiai nuosto
liai siekią daugiau kaip 21/j 
miliono -doler

/
Norvegija panaikina 

savo tvirtoves

OSLO, Norvegija, sausio 10.
— Norvegijos m misterių 
netas nutarė panaikinti 
savo tvirtoves Švedijos 
niu. Tvirtovės, 
būt panaikintos, 
ger, St. Joerdal 
Kaitų ir karo 
dviem milionais 
540,000 dolerių)

kabi- 
visas 

pasie- 
turėskurios 

yra: Kongvin- 
ir Vaerdal.

biudžetas bus 
kronų (apie 

sumažintas.

{ bus perversmas, 
llortby veikiausiai 
peratiškų badnymų 
menarkiją, su Buvusio 
liaus Karolio sunum, 
Ottonu, soste.

Franeuzų policijos 
mai jau davė tokių 
kad su Francijos
fabrikavimo sąmokslu rišamas 
patsaj 
r be jo 
jeioj 
ryžti 
gani

tyrinėji- 
rezultatų, 
banknotų

Horthy. Pastarasis, be 
nusimano, kad savo kar
inu priėjo galo ir turi 
kuriam nors desperatin- 

žygiui.
Cenzūra Vengrijoj

Diktatoriaus Horsausio 10.
thy valdžia sustiprino cenzūrą 
ir užgynė 
apie

savaitei šu
tu, kad išspaus- 
Berlino laikraš- 

kurianie buvo 
Vengrijos f ašis-

[Pacific and Atlantic Photo]
Walter A. Strong, kuris suda

rė korporaciją nupirkimui laik
raščio

[Pacific and Atlantic Photo]
Gen. John J. Pershing, kurio 

sveikata eina silpnyn. Prana- 
Chicago Daily News”. šaujama, kad jam dėl nesveika-

Už laikraštį bua užmokėta apie tos teka pasitraukti iš užimamos 
$14,000,000. tarnybos.

Reikalauja įstatymu leisti 
pardavinėt aly '

Rumanijoje paskelbiama 
apsiausties padėtis

Moteriškė, 
ko, v kad 
Amerika I

kongreso narys*, sa- 
prohibicija
girtuoklių

padarys 
kraštu

sausiu

LIETUVOS KLERIKALŲ 
GEDOS DIENOS

Provincijoje 
rimta; 
dentai 
grafu.

situacija laba 
užsienių korespon 

negal naudotis tele

WASHINGT()NAS,
10. Atstovų buto narys Mrs. 
Florence Kahn (rėp., Cal.) va
kar įnešė įstatymo 
leisti gaminti ir 
lengvą vyną ir 2.75 
rūmo alų.

Kalbėdama savo

sumanymą 
pardavinėti 
nuoš. stip-

Kalbėdama savo sumanymu 
poni Kahn pasakė, kad visiškos 
prohibicijos įstatymas girtybes 
ne tik nesumažinęs, bet dar ją 
padidinęs, iri jei Volsteado ak
tas nebusiąs modifikuotas, 
Amerika virsianti 
kraštu. Tikrasis 
jaunuomenei pavojus tai esanti 
degtinės plėčka kešenėj, kurią 
pagaminus prohibicija. 
beveik kiekvienas jaunas 
niukas nešiojąsis kešenėj 
ką, nes jis manąs, kad 
“smart”, ir vieni kitiems 
pasigiria. Jaunuoliai, kur 
ma nė nepamanydavo eiti į sa- 
liuną gerti, dabar su pasigerė
jimu maukia 
šaina, tik dėl 
ta.

Mrs. Kahn 
jeigu bus leista vaitot lengvas 
vynas ir alus, 
munšainas ir kešeninės plėčkos 

, vėl išnyks ir žmonės pataps 
i blaivesni.

tai 
girtuoklių 
Amerikos

Dabar 
ber-

tai 
tuo 
pir-

iš plččkos mun- 
to, kad tai užgin-

įsitikinus, kad

nuodingasai

Amerikos ūkio pa
dargai Meksikos 

ūkininkams
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 10. — Meksikos valdžia už
sakė New Yorke aštuonis 
stančius plūgų ir šešioliką 
stančių pakinktų, kurie 
valdžios išdalinti Meksikos 
ninkama.

tuk- 
tuk- 
bus 
uki-

laikraščiams rašyti 
Francijos banknotų fab

rikavimo skandalą. Vienas pu
siau liberalus laikraštis “Kai
mas” buvo visai 
stabdytas, dėl 
(lino iš vieno 
čio straipsnį, 
kalbama apie
tų darbuotę ir apie Vengrų mi- 
nsterį Berline, grafą Kenyą,' 
kurį Vokiečių demokratai lai-j 
ko kaipo agentą tarp buvusių 
Vokietijos ir Bavarijos kron- 
princų ir pretendento Vengri
jos sostui, erc-hercogo 
echto.

Alber-

Angliakasys užmuštas
PAVVNEE, Ilk, sausio 10. — 

Taylorville kasyklose, krintant 
iš viršaus anglims ir akme
nims, vakar buvo užmuštas; 
darbininkas Frank Snuck, 
metų amžiaus.

VIENNA, Austrija, sausio 10. 
Del žinių apie Runianijos ka
raliūnų (Kaitulio išsižadėjimo 
sosto, šešiose Runianijos pro
vincijose pasidarė labai rimta 
padėtis. Bratiano valdžia to
se provincijose paskelbė kaip 
ir apsiausties padėtį. Užsienių 
korespondentams tose provin
cijose visai nel'eidžiama nau
dotis telegrafu.
Karaliūnas stropiai dabojamas

ROMA, Italija, sausio 10.4- 
Buvęs Rumunijos karaliunas 
Karolis yra dabar kaip kalinys 
De la Ville viešbuty, Milane. 
Rumunijos valdžios agentų 
stropiai dabojamas kiekvienas 
jo žingsnis, o dėl to iš 
bučio jis beveik niekur 
rodo.

Artimiausi jo draugai 
kad karaliunas Karolis
tvirtos vilties, kad jo trėmimas 
pasibaigsiąs ir ji 
savo teisę sostui, 
pinsiąnti dabartinės
opozicija, generolo 
vadovaujama, kuri 
Bratiano valdžią.

Karaliunas Karolis savo sos
to išsižadėjimo nelaikąs priva
lomu, kadangi jia tatai padaręs 
verstinai verčiamas.

vieš- 
nesi-

sako,

atjausiąs
Tuo pasiru-

valdžios

nuvcrsianti

Girdai apie bandymą nužudyt 
Rumunijos karalių.
PARYŽIUS, sausio 10.

Vakar buvo pranešimų, kad 
Rumunijoj kilę didelių nei\a- 
nmmų, iššauktų karaliūne Ka
rolio išsižadėjimu sosto, ir kad 
buvę bandyta nužudyt Rumu
nijos karalius Ferdinandas ir 
karalienė Marija.

Rumunijos ambasadorius Pa
ryžiuj tas žinias vadina prasi
manymais. K

^ORRS,
Cbicagai ir apielinkei oficia 

lis oro biuras šiai dienai pra- , ,,
i gęs ant Southern gelžkeho li
nijoj, Alex Košuba, 16 metų 
vaikas, pateko po lekiančia lo-* 
komotiva ir buvo vietoj užmuš
tas.

ŽUVO PO LOKOMOTIVA

EAST ST. LOUIS, III., sau- 
1 šio 7. — Bežaisdamas užbė-

našauja:

gražu; nedidelėAplamai 
temperatuios atmaina; stipro
kas inainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 35° F.

Šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4:38! valandą,

WA$HINGTONAS, sausio* 10.
Nuo vasario 1 dienos Henry 

Ford įsteigia dienos oro paštą 
• tarp Chicagos ir Detroito.

Seime iškeliama aibės 
faktų, kurie aiškiai 
nušviečia pragaištin
gus Lietuvai viso kri
kščionių demokratų

I bloko darbus.
Kauno Liet. Žinios duoda ši

tokį aprašymą Seimo posėdžio 
gruodžio 15 dieną:
Bažnyčios ir tikėjimo autorl- 

tui apginti.
Kalbėjo opozicijos atstovas 

. Plečkaitis (socialdemokratas), 
kurs įrodinėjo, kad ne visi ku
nigai esą blogi. Yra kunigų, 
kurie tikrai brangina tikėjimą 
ir bažnyčią. Tai seniausi kuni
gai. Jaunieji kunigai, kaip 
Šmulkščiai, Krupavičiai, Dagi
liai ir kiti jiems panašus pa
vertė r: ligi jos namus j neapy
kantos ir pludimų vietą. Kris
taus meilė iš bažnyčių išvyta.

Todėl opozicija kunigus ski
ria j dvi kategorijas:* 1) idėji
niai religijos kunigai ir 2) ku
nigai poliliniai-biznieriai, kurie 
stovi krikščinoių demokratų 
bloko pryšaky ir religiją pa
naudoja dvarų centrams* ir ki
tokiems turtams Įsigyti, ban
kuose ir valdžioje apsirūpinti 
minkštomis kėdėmis ir storais 
portfeliais.

Kunigai dabar yra demorali
zuoti. Tie, kurie nepučia į 
vieną dūdų su pametusiais su- 
loną, yra keliami į užkampius. 
Jaunesnieji tai žinodami prieš 
savo įsitikinimus agituoja už f<‘- 
derantus ar kademus, kad lik 
nesusilauktų persekiojimą. Ir 
jei Vi Ikii viskio pralotas, išgir
dęs kun. Krupavičiaus ir kitų 
mitingines prakalbas, kad pa
žangiečiai, liaudininkai ir so
cialdemokratai esą “Ledieviai”, 
“bolševikai”, išdrįso Vilkaviš
kio k.-d. bloko susirinkimą ap
leisti, lai jis nenugrustas i 
užkampį tik dėl to, kad jau vi
sai senas. ,

Kai dėl ats. Budzinskio (Lu
kų frakcijos) kalbos ats, 
Plečkaitis pareiškė pasmerkimą 
policijos agentų darbams, bet 
podraug nurodė ats. Budzins- 
kiui, kad jis esąs turėjęs pa
kelti protestų tiek prieš Lietu
voj;, tiek prieš įlenkijos poli
cijos terorą prieš tautines ma
žumas. Tuomet jis butų bu
vęs objektyvus ir kalba butų 
buvusi įimta.

[Vdkąryk.ščiaiiK Sein. po
sėdy ats. Budzinskas pasisekęs, 
kad jis kalbėsiąs, kaip katali
kas, smerkė politikuojančiųjų 
kunigų darbus, kurie yra. pa
niekinę bažnyčią, pažeminę sa
vo autoritetą žmonių akyse. 
Kunigų suknelė, keleli metai 
taip (gerbiama tikinčiųjų, dėka 
saujales politikinių kunigų, tų 
pačių tikinčiųjų yra drabstoma 
purvais, pašiepimu. Kunigų gra
sinimai revplveriais privedė, 
prie to, kad daugelis kunigų 
nebelaukiami svečiai net tuose 
namuose, kur katalikų religin
gi žmonės gyvena. Juk faktas, 
kad kai kuriems kunigams atei
nant kalėdoti, durys užrakina
mos. Tas rodo, kad kunigų 
autoritetas dėl nėjimo bažnyti
nių pareigų yra nusmukęs. Iš 
to esanti nenauda tikybai.

Toliau nurodo faktus, kaip 
administracija neteisėtai truk
do švietimo d-jai “Pochodnia” 
susirinkimus ir kada primeni 
tiems valdininkams, kad jų ne
teisėti veiksmai bus iškelti 
Seime, tai jie džiaugiasi, nes 
už tokius darbus jie geresnę 
karjerą sudalys.

Baigdamas iškėlė faktą, kaip 
policija kankinusi mok. Bag

donavičių, jį mušusi, ir perskai
to apskrities gydytojo liudy- 
mą.]
Visi piliečiai turi turėti lygias 

teires.
Ats. Ralys (v. 1.) pabrėžė, 

kad valstiečių liaudininkų frak
cija yra nuomonės, kad visi 
Lietuvos piliečiai, lojalus musų 
Konstitucijai, b? tautos ir ti
kybos skirtumų, privalo turėti 
lygias teises. Ir lenkų ats. 
Budzinskio nusiskundimuose 
faktai, kiek jie yra teisingi, yra 
smerktini, kaip smerktinos ir 
kitos k. d. bloko naudojamos 
smurto priemonės prieš Lietu
vos visuomenę.

Bet p. Budzinskas, apeliuo
damas dėl savo skriaudų, ne
buvo objektyvus ir todėl nu
tylėjo tuos faktus, kurie yra 
kasdieniniai reiškiniai jo tau
tiečių Lenkijoj, išgrobtoj Lie
tuvos daly—Vilniaus krašte.
Kaip kademai sandarhininkavo 

su valstybės priešu—kunigu 
Klikna.
Kun. Šmulkštys prisiminė 

apie* garsųjį kun. Klikna. Pa
sirodo -pas jį buvo rastas me- 
nlcrialas iš lxmkų frakcijos ir 
kad jis turėjęs ryšių su pačiais 
lenkais.

Klinka—j«zi<tų ordeno ga
gentas važinėjo kartu su Lė
kiui 1924 metais į Raseinių 
aps., į Nemakščius ir “puikiai” 
darbavosi. Jo darbuotės buvo 
gilesnės šaknys, negu lankų 
frakcijos memoriandumas: jis 
dirbo krikščionių demokratų 
bloko naudai.

Nemakščiuose kun. Klikna 
sakydavt, pamokslus prieš vals
tiečių liaudininkų sąjungą ir 
net jos narį—p. (iargasą - - 
popiežiaus ir visos katalikų 
bažnyčios vardu iškeikė už lai 
kad jis laike jį lenkų agentu. 
Aišku jo darbas buvo kademų 
bloko naudai. ‘ Jus, krikščionys 
-demokratai, tuomet tylėjote, 
jvs sakėte, kad jis dirba gerą 
datįją valstybę gina! Savo pa
mokslais kun. Klikna sukėlė 
fatialikus prieš vietos kleboną. 
Išėjo nesusipratimas iš to, kad 
Klikna pradėjęs linkti mišioms 
buk siųsti popiežiui... Patraukė 
save pusėn visas davatkas. 
Kas piima duodavo klebonui — 
dabar ėmė duoti lenkų agen
tui kun.i Kliknai. Dėlei to kun. 
Janulaitis paprašė jo . išsikraus
tyti iš klebonijos.

Tas pats kun. Klikna skelli- 
davo, kad mes, katalikai, nepri
pažįstame jokios respublikos, 
mums tini būti viena monar- 
chija—tai Rmos monarchija! 
Vidaus reikalų ministerija jo 
veikimu buvo patenkinta ir dėl 
to tylėjo. Ir tik tada, kada dėl 
centu susipeščtc, kun. Kliknos 
darbai iškilo aikštėn.

Ats. Budzinskis (I. f.) pasi
sakė, kad jis smerkiąs visus 
žiaurius laktus, ir jei Lenkija 
taip elgiasi su tautinėmis ma
žumomis, kaip krikščionių de
mokratų vyriausybės agentai 
Lietuvoj, lai jis {Lenkijos lo
kius laktus ^merkiąs.

Kaitros Argentinoj
BUENOsTlREŠ? sausio 10.
Argentinoj užėjo dideli karš

čiai. Vakar termometras Bue
nos Airese siekė 97laipsnių, 
o Santa Fe buvo dagi 103 laip-t 
sniai. Per pastarąsias 24 va
landas nuo kaitros nualpo ]>en- 
kiolika žmonių.

Švedija pasirašė sutarti 
prieš vartojimą nuo

dingų gazų 
(MM***MWaM*a*

GENEVA, Šveicarija., sausio 
10. — Švedija vakar pasirašš 
Tautų Sąjungos konferencijos 
protokolą, kuriuo užginama 
valioti nuodingus gazus kare.
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Chicagos žinios
draugystės ir 

Kliubai
Kam reikalingas didelis, gražus daržas 
piknikams sekančiai vasarai imkit tuoj

Chemausko Daržą
Tai bus didžiausias, gražiausias daržas prie 

Chicagos. Daržas bus gatavas dėl publikos pra
džioj Gegužio-May. Šokių pavilionas bus geriau
sias iš visų iki šiol žinomų, panašus į Municipal 
Pier ir tinkamas vartoti vasarą ir žiemą. Dar
žas pradedamas rengti netoli Tautiškų Kapinių, 
Justice Park, III. Su užsakymais kreipkitės pas

GEORGE CHERNAUSKAS 
Rezidenci ja Tel. Lyons 15524 
7337 Ogden Avė., Lyons, III.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

HUU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

TVRMSH

-VIENYBE
, Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf“ išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiek\iename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos,

* Keturi doleriai ant'melų reiškia truputi daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

t

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
5207- Vincentui Turauskui 
5222 Domui Zaborui 

22431 Aleksandrui Vaišini 
22138 Onai Martinkienei 
55311 Petronėlei Kaulokaitei
5229 Kaziui Šimkūnui
5257 Vincui Pociui
5258 Juozui Pociui

11789 Adomui Bepcčkai 
21020—Anelei Šnurienei
5248—Veronikai Petrulienei 

24224—Zuzanai • Malevičieuei
5278—Marijonai Orentienei 

22360—Onai Vaičikauskienei 
21060—Zenonui Živatkauskui

5329—Ona’ Sakalauskienei 
2101 -•!—I'iudvikai Pušinskienei

5326 Jonui Kiškoniui
, 5301 Marijonai Jocikienei 
21033 Marijonai Zemeckienei 
21039 Petrui Stankaičiui 
21042 Onai T'amanauskuitek 
11818 Kaziui Mačinslmi
5313 Martinui Tejiikaiėiui

55322 Liudvikai Klovaitei 
55328 Juliui Sakui
22199 Karoliui Kasparaičiui 
11834 Rozalijai Vėžytei
5355 Juzefai Vidmontienei
5359—Petronėlei šumakerienei 
5055 Onai Vaitkevičienė i 

20980 s Marijonai Bataitienei 
22399 'Petrui Mažunaičiui

5172—Kaziui Matui 
22422—Jonui Kalošiui 
11776—Ma-taušui Ivanauskui 
21011—Domicėlei Norkaitienei 
11779—Jonui Bernotui
5196—Onai Sapkienei 

11788—Onai Dabienei 
11783 Grasildai Bartauskienei
5217—Viktorui Vazgirdui
5251 Pranciškui Sakalauskui 
5241—Anelei (iuzeviciutei

11793 Petronėlei Dirmontienei 
11792 -Marijonai Plečkaitienei 
'5252—Kaziui Jankauskui 
5236—Onai Butienei

Papiovė savo pačių 
ir pats pasipiove

Anton Kaufmun, 37 m., 3552 
VVilton Avė., po muštynių brit- 
va papiovė savo pačią Marę, 32 
m. ir paskui pats bandė paai- 
piauti.

Kaufman, bedarbis, nuolatos 
įtarinėjo savo pačią, kad ji gy
venanti su kitais vyrais. Kada 
ji važiuodavo dėl pirkinių mie
stan, tai jis sakydavo, kad ji 
važiuojanti su vyrais į hoteiius. 
žmogžudystes dienoj Kaufman 
buvo atėjęs policijos stotin pra
šyti varanto savo pačiai, kuri 
buk esanti su lulu Fox. Nuė
jus į pastarojo namus, jos ne
surasta. Ji tuo laiku buvo savo 
namuose ir iš ten buvo pašau
kta į policijos stotį. Stoty pa
sisakė. kad vyras nuolatos grū
mojąs ją nužudyti. Jai patarta 
išimti prieš jį varantą, bet ji 
atsisakę, bijodamos! vyro kerš
to. Tada abu išėjo namo. Pa
rėję ujimo, matyt, jie vėl pra
dėjo bartis. Jis išsiuntė vaikus 
žaisti laukan ir tada prasidėjo 

'muštynės. Vaikai tik tiek te- 
Imatė, kad jų motina, visa su- 
' pjaustyta, nubėgo pas kaimy
nus,, kūne ją nuvežė ligoninėn, 
kur ji neužilgo ir pasimirė. At
vykusi policija rado Kaufnianą 
susipiausčiusį britva; jis irgi 
tapo nuvežtas ligoninėn, liet 
veikiausia mirs nuo kraujo nu- 
bėgimo.

Ijewis B. Endres, 63 m., kai
mynas, vienas pirmųjų išgirdo 
Kaufmaniens šauksmą pagel- 
bos. Atbėgo jis labai susijudi
nęs ir už kelių minučių pasimi
rė nuo širdies ligos.

Puola munšainerius
15 prohibicijos agentų pada

rė puolimus ant munšainerių, 
rado daug munšaino ir suėmė 
apie pora desčtkų žmonių. Puo
limai buvo daromi netik Chi- 
cagoje, bet ir priemiesčiuose— 
Aurora, Hazelcrest, / Calumet 
City. Auroroje prohibicijos 
agentai rado slaptą bravūrą, 
kuriame buvo gaminamas alus 
bonkose. Bravoras buvo vertas 
$10,000. Suimta keli tūkstan
čiai bonkų dar nesupilto į bon- 
kas alaus. Chicagoje, prie 1339 
V.’. Jabkson Bjvd. agentai su
ėmė 2,500 galionus alkoholie, 
keturius automobilius ir 8 
žmones.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir inuzl- 
ko.s ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiii gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

PIJANĮJ KRAUTUVES
The Peoples Furniture Co.

1922-32 So, Halsted St. I 
4177-83 Archer Avė.

ANGLYS- KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšiea anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė. , 

Tel. Wentworth 0209 <*•
Englewood 4760 I

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

■. -"-L'JILJ-'BĮLJ----------------------- ' I'FU, .U.Ji!.*—

jVfilfDINF . Švarios, šviesios, Svei-
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtae 
Murinę yra išvalantis, auminkl- 

tinantia, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Į Į ■‘•V t A Jums patiks jisaiI VU K Knygutė “Eye Care“ arba “Eye
Murin«Co..Dpt.H.S.,9B.OhloSt.,CMca8o Beauty”. Dykai pareikalavus,^
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Garsinkites Naujienosa

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
Sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais. s

CHCWInO

Vardas

Adresas

Miestas.....................................State .........
g&fla Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė  .....................  -....................................................—•

Kaimas...... ................................  — Valsčius ......................... ........................ .

Paštas ...... x.......................Apskritis.....................................................
* • • x . .

Pinigų prisiunčia $......................turi gaut Lietpvoj litais ........................... (jei nori
■ z S ■ . . ’

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas......................................-..................-........................  —

Adresas ė........................................... -..... ........................................................................—

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

60 
100 
200 
800
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00

51.7B

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

600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

1000 litų
• 5000 litų

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
___  $62.50 
___  72.75 
___  83.00 
____ 98.25 
____ 108.50 
___ 514.50

Doleriais siunčiant reikią pridėti 25 centus prie kožuos dešimties dolerių.
Visuoso reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

1555 W. 12th Street
• II augštas. Room No. 4 

CHICAGO, ILL.
, ■ Valo, prosina vyrų ir moterų 
3 drabužius.

............... "
Pasitarkite Su

> Specialistu
Ar Jus esate 
sergantys kurį 
liga suardo svei- , 
katą? Kad ser- 
gate ir buvote 
prie visokių gy- 
(lyto jų, kurie

kių rezultatų, V
tai yra kad jie 
visai* nežino ju-

Ateikite pas iEMKjSSSHHJ 
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikon įtaisas. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes galime peržiū
rėt jus be sunkumo.

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

siškai Veltui
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas — 
kraujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkvaitimą ir t, t.

Mes turime naujausius serums 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE 

DR. GILL Specialistas 
■10 North VVelIn Street 

Kampas Washington 
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedėlioms 
ir šventoms dienoms nuo 10 iki 1.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS'

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ZMade by
Lambert Phartnacal Co., Samt Louia, U S. A.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; ncdaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti —• bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
• b a » »n s* n h
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Kį IR KAIP VIRTI
špinakų sriuba.

Perkošk vieną puoduką virtu 
špinakų. Paimk du puoduku 
buljono ir du puoduku saldžios 
Smetonos arba milko. Patirš- 
tink su vienu šaukštu miltų. 
Virk dvigubame puode 10 minu- 
tų, pamaišyk. Sudėk špinakus, 
1 šaukštą sviesto, druskos ir 
pipirų. Paduok karštą.

Prikimšti svogūnai.

6 vidutinio didumo svogūnus, 
i/į puoduko sukapoto kumpio, 
t/į puoduko sukapoto žalio ‘pi

piro.
* 2 puoduko baltos duonos tru

pinių.
L: puoduko saldžios Smetonos 

arba milko.
1 it puoduko vandens.
Pipirų pagal skonio.
’/2 šaukštuko druskos
1 šaukštą sviesto.
Nulupk ir nupjauk viršutinę 

riekę kiekvieno svogūno ir virk 
pakol svogūnai beveik bus mink
šti. Išsunk vidurius. Sukapok 
išimtus svogūnus, sumaišyk su 
icumpiu ir duonos trupiniais. 
Pri kimšk svogūnus, sudėk r 
skauradą apipilk smetona, at- 
skiesk vandeniu, apibarstyk 
sviestuotais duonos trupiniais 
arba šmotukais sviesto ir sau
sais duonos trupiniais ir kepk 
pečiuje pakol svogūnai nesu
minkštės.

Valgyk karštus. Pigus, svei
kas ir maistingas valgis.

Tomatų želatino salotos.

3 puodukai tomatų iš kenų.
1 supjaustytą svogūną.
1 pundelį selerių.
2 gvaizdiku.
1 babkavą lapą.
Truput} pipirų.
1 šaukštą cukraus.
2 šaukštu želatino 
Salotos lapų.
Mavonnaise dažalo.
Virk ant mažos ugnies toma- 

tus su prieskoniais. Ištarpyk 
želatiną šaltame vandenyje ir 
supilk prie karštų tomatų. Iš- 
košk ir supilk į nedidelius puo
dukus. Kaip atauš, sudėk ant 
torieliu kiekvienai ypatai po 
vieną puoduką. Padėk tomatų 
salotas ant salotų lapų ir uždėk 
ant kiekvieno po truputį may- 
onaise dažalo. Jeigu nori, gali 
supjaustyti į ketvirtainius šmo
tukus, vietoj dėti visą šmotą.

■ ----------------------------- — 1

Bulvės a la Duchesj-e.

Paimk bulvių košės, šviežiai 
padarytos arba vakarikščių bul
vių, pridėk trynį vieno kiauši
nio, išmaišyk ir padalyk bandu
tes. Kepk pečiuje ant išsvies- 
tuotos blėtos, aptepk kiaušinio 
baltymais.

Paduok prie mėsos, arba taip 
apipilk tirpytu sviestu ir val

gyk kaip atskirą valgį.

Fricasse iš oisterių.

2 šaukštu sviesto.
% šaukštuko baltų maltų pi

pirų.
1 šaukštuką druskos.
1/2 kvortos oisterių.
Sudėk viską apart oisterių į 

bliudą ir kaitink. Kuomet bus 
karšta, sudėk oisterius ir ret
karčiais pajudink bliudą.

Pridėk gana saldžios Smeto
nos, kad butų 1 puodukas daža
lo. Valgyk su krekesais ar 
džiovinta balta duona.

---- -—
žuvis su krienų daŽaJu.

3 svarai šviežios salmono dru
skos.

1 šaukštą sukapotų petruškų.
1/2 kvortos saldžios Smetonos, 

suplak gerai.

i/> svaro krienų.
*4 puoduko tirpyto sviesto.
Nuvalyk žuvį, išimk kaulus, 

pasudyk ir tegul pastovi keletą 
valandų. Sudėk katilan su ver
dančiu pasūdytu vandeniu, te
gul verda l/o valandos (dėk l 
šaukštuką druskos ant kiekvie
nos kvortos vandens). Išimk 
labai atsargiai, padėk ant torie- 
lio apiberk petrušfomis ir už
pilk tirpytą sviestą. Atskira
me bliude prirengk dažnio se
kamai :

Sdtarkuok krienus ir sumai
šyk suplaktą smetona. Žuvis 
turi būti karšta, o Smetonos ir 
krieno dažalas, šaltas.

Pyragaičiai su razinkom.*
l/2 puoduko sviesto.
2 šaukštu cukraus.
1 puoduką pieno.
1 puoduką sukapotų razinkų.
2 puoduku miltų.
2 šaukštuku baking povvder.
14 šaukštuko druskos.
Ištrink cukrų su sviestu. 

Sudėk raz inkus. Persijok ba
king powder ir miltus. Dėk 
prie piįmo mišinio pamainyda
ma, tai pieną, tai miltus su ba
king povvderiu. Sudėk j išsvie- 
stuotus puodukus, o puodukus 
sudėk į blėtį pripiltą vandeniu. 
Kepk, virk pečiuje pakol iškeps.

Paduok su sekamu dažniu:
4 šaukštai cukraus.
1 šaukštas miltų.
2 šaukstia įvesto.
1 išplaktą kiaušinį.
Sumaišyk. Pridėk puoduką 

karšto vandens. Maišyk virda
ma ant nedidelės ugnies. Pri
dėk vanillos.

Valgyk karštą.

MADOS.

No. 2413 Dar viena m porto suk
nia. Ją vi.sos ponios ir pane-
lė.s, nes Ji pigi ir patogi. Ją galimu 
pasisiūdinti iŠ lengvos ir sunkesnės 
materijos. Sukirptos mieros 16 me
tų,^, 38, 40 ir 42 colių per kruti
nę. 36 mierai reikia 3 yardų 36 co
lių materijos dėl suknios ir 2 U yar
do 36 colių materijos dėl bliuzkos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, grąžome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

Garsinkities Naujienose

Kanad iškas obuolių virtulis.

2 puoduku miltų.
1 šaukštukas druskos.
2 šaukštuku baking powder.
2 šaukštuku sviesto.
% puoduko pieno.
4 smulkiai supjaustyti obuo

liai.
Išsijok miltus, baking powder 

ir druską du sykiu. Įtrink į 
miltus sviestą bei taukus pirš
tais. Pridėk pieno. Iškočiok 
pusę colio storumo, apdėk 
obuoliais,, cinamonu ir cukrumi. 
Padaryk virtulį. Padėk ant 
blėtos ir kepk pečiuje.

Seimininkėms Patarimai
Taupumas.

Taupi šeimininkė visada sten
giasi sumainiau sunaudoti savo 
pajamas, nes dažnai atsitinka, 
kad uždarbis menkas, o šeimy
nos reikalavimai nemaži, šiems 
reikalavimas patenkinti kaip tik 
turi šeimininke pasidarbuoti.

Pirkdama kokius daiktus tau
pi šeimininkė ir anksto apgalvo
ja, kas šeimynai yra būtinai rei
kalinga, be ko'begalima apsieiti; 
ji visuomet ras, kur tuos daik
tus galima pigiau pirkti, nepa
mirš, kad jie butų gražus, tvirti, 
geri.

Taupus šeimininkavimas lei
džia sutaupyti pinigų ateičiai, 
kad, ištikus nelaimei, pav., ne
darbui, ligai ir t. t., nereikėtų 
kęsti vargo.

Jeigu pažiusčrime j savo gi
mines pažįstamus ar kaimynus, 
tai pamatysime, kad daugiau 
yra nelaimingai gyvenančių.

> Paieškoję priežasčių pamaty
sime, kad dažniausiai jie patys 
kąlti, nes jie nenorėjo galvoti, 
kas gali būti ateity, kas juos ga
li ištikti, ir jie nežinojo, kas yra 
taupumas. Bet taupumą reikia

No. 2415 Naujausios mados suk
nia jaunai panelei. Galima ją pasiu- 
ciinti suknia arba kaipo
sejoną h vi bliuzka. Pasiūti jų. K«li iŠ 
lengvo Šilko arba iŠ sunkesnio ma- 
terijolo. Sukirptos mieros 1G' metų, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 36 co
lių materijos ir 1% yardo skirtingos 
materijos bliuzkai su trumpom ran>* 
kovėm, o su ilgom % yardo dau
giau.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
MŠkiai parašyti savo vardą, pavardę 
(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškas reikia adresuatl:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

skirti nuo šykštumo. Nors tau
pus ir šykštus veikia panašiai, 
tačiau tas panašumas,žinoma, ir 
skiriasi, šykštuoliui taupyt — 
malonu. Jam auksas, kaip ir 
dievaitis. Tuo tarpu ' taupiam 
žmogui jis tėra priemonė jo rei
kalams patenkinti. V. ir ž.

Atėjo žurnalas “Kul
tūra” No. 11. Kaina 45c. 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, 1Q.
imiiiee ■ ■ — ■ ■ —■■■ ••—• .............. « MMkm

Lietuviai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So, Halsted St. 

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

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

JOHN KlICHINSKAS
LAWYER l

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 .

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

A. A. OLISl
ADVOKATAS

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

Vtikuruis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
b—.......  ■■■■! I I H.Bl/

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių murlnj 

burigalovv už 
$4950

$50Q j mokėt i kitus po $50 j mėnesį 
2 fintų namas apšildomas garu

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą.' 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construętion 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

>■ m .............. ■■■ k............................ ....

’ Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

k____________________________ ■

Advokatai
JOHN B. BORDEN

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

J. P, WAITCHES '
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4081

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

» i '• ..............

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.

Mrs. MICHHIEVICZ-VIDIKIEK
. AKUŠERKA

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lebue 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
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 2884)

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 

' Ofiso Tel. Boulevard 5913'
DR. A. J. BERTASH

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

» pietų ir 6 iki 8 vakare.

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

Ofiso Telephonas - Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 12 ryto, 7 9 vakare.
Netlėlioj 10 12 ryto. Pirjhadieniaia

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

Rezidencija •— 4449 So. Caiifornia Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee AveM Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6600 S. Artesiąn Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III. 

1 *~ —....... . ...... .............. . ...................

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS

AKUiERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
■r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^-DR, HERZMANr**
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 095®

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 t. T.

Telefonais i

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2«val. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chteags 
arti 31 st Street

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

f DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą

J 1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blso 
island. Ofiso valandos nuo 2 Ori 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panpdėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th SU 

Valandos 9-12, ?-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

"v
DR. F. A. DULAK

\ Specialistas Gydyme
Akių, Ausų, Nosie* it Gerklės 

Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 
kamp. Noble St. Tel. Armltage 0664.

Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki B vak. 
NedOlioj 10 iki 12 dienų.

Rezidencija: 2950 Logan Blvd. 
Tel. Beimont 5217.

v ->

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

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

Garsinkitės Naujienose
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orderiu kartu *u užsakymu.

I Labai įdomus dalykas, kad kariuomenės ir laivyno 
oo reikalams sovietų valdžia skiria 16,6 nuošimčių visų savo 

išlaidų, o liaudies švietimo reikalams — tiktai 4 nuošim- 
1 čius! - \

Zinoęvjevui, Stalinui ir kitiem^ 
sovietų Rusijos diktatoriams 
irgi yra • “nusidėjimas prieš 
Dievą”.

Vienok dabartiniu^ Rusijos

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roesevelt 8699.

SOVIETŲ RUSIJOS BIUDŽETAS

3,778 MILIONŲ RUBLIŲ

NETIESIOGINIAI MOKESNIAI IR DEGTINĖ

16,6 NUOŠIMČIŲ KARO REIKALAMS

4 NUOŠIMČIAI ŠVIETIMO REIKALAMS

SLAPTAS FONDAS Iš 125 MILIONŲ RUBLIŲ!

Naujienos Paveikslais

is 
už 
iš-

[Pacific and Atlantic Photo]
Mary Elias iš Ottavva, 111., lai

mėjo $.5,000 iš turtingo biznie
riaus Edward Baker, kuris per 
prievartą nukirpo jaj plaukus.

ific and Atlantic Photo]
specialia ko

mitetas Paryžiuj pripažino tobu
liausia fizišku atžvilgiu mote
rimi Europoj.

Tiesa i valstybės biudžetą neįeina vietinių savival- valdovus Lietuvos klerikalai (ir 
dybių išlaidos švietimo reikalams, šitų išlaidų apskaito-, J
ma į 200 milionus rublių. Bet jeigu n šitą sumą i patalo” mokslą apie valdžios 
prie išlaidų, kurias sovietų valdžia skiria apšvietai, tai .“dieviškumą” musų kunigai pa- 
pasirodys, kad išlaidos kultūros tikslams bolševikiškoje tys netiki. .

Apaštalo autoritetas jiems 
buvo reikalingas tiktai tam, 
kad apgynus carą ir jo bernus!

Tam pačiam savo aplinkraš
tyje pralotas Antanavičius gy
nė ir Lietuvos dvarponius. Jisai 
liepė dvarų darbininkams klau
syt savo ponų ir nekelti strei
kų prieš juos, štai kaip skam
ba ta aplinkraščio vieta:

“Šitie neva žmonių užtary
tojai,, o ištiktųjų visuomenes 
tvarkos ardytojai, kalbina 
darbininkus paliauti dirbus 
dvaruosė arba pas ūkininkus^ 
kad darbdaviai butų priversti 
padidinti jums užmokesnį. 
Neklausykite kurstytojų... 
Jus turite teisingai ir sąži
ningai dirbti tą darbą, kurį 
esate apsiėmę... Jums nevalia 
pavydėti turtingiemsiems. 
Klausykite ponų pagal kūną 
su baime ir drebėjimu jūsų 
širdies tikrybėje, kaip Kris
taus.” / ' /
Dvarponiai, vadinasi, darbi- 

' l'ninkams yra Kristaus vietoje! 
'Jie turi klausyt jų su baime ir 
1 širdies drebėjimu ir nereika- 
laut didesnio užmokesnio!

Šitai kaip begėdiškai Lietu
vos kunigijos vadas mulkino 
darbininkus, gindamas ponų 
reikalus. Ir ar bent vienas 

į Lietuvos kunigas atsiliejM? prieš 
j tą šlykštų Antanavičiaus raš
tą? Nė vienas!

Bet ne gana to, kad tas pra
lotas teisino caro valdžią ir 
darbininkų išnaudotojus. Jisai 
dar reikalavo, kad žmonės pa
dėtų caro žandarams, išdavinė
jami revoliucionierius į valdžios 
rankas. ‘ Antanavičiaus'aplink
raštyje sakoma:

“Jeigu Kristaus mokslo 
priešininkai ir/melo, platinto
jai, apie kuriuos čia kalba
me, ateitų ir pas jus ir imtų 
įkalbinti jums tai, kas nesu- 

| tinka su bažnyčios mokslu 
arba dalintų j ums knygutes, 
priešingas tikėjimui ir vals
tybei, netikėkite a jiems, ne
klausykite jų, neduokite 
jiems išeiti nuo jūsų nenu
baustiems... Išduokite juos į 
vyriausybės rankas, nes ty
lėdami ir nieko neveikdami, 
tapsite dalininkais jų prasi
žengimų. Be to, pritardami 
šitiems melo mokintojams ir 
tiesos /iškreipėjams, užsitrau
ksite ant savęs Bažnyčios | 
bausmę, vadinamąją eksko
muniką arba atskyrimą 
tikinčiųjų visuomenės ir 
tai negausite per išpažintį 
rišimo už nusidėjimą.” |\

Vadinasi, net po ekskomuni
kos bausme tas kunigų vadas 
įsakė žmonėms eiti Judošių, iš
davikų pareigas!

Vėliaus panašius aplinkraš
čius išleido ir Kauno vyskupas 
Paliulionis ir Vilniaus vyskupas 
Roppas.

Tuo budu katalikų, dvasiškija 
visoje. Lietuvoje pasirodė cariz
mo ir ponijos rėmėjo rolėje. O 
šiandie ta dvasiškija drįsta gir
tis, kad ji darbuojantis Lietu
vos laisvei ir žmonių labui. 
Veidmaine!

prie, išlaidų, kurias sovietų valdžia skiria apšvietai, tai
1 V t • • •vi • J 'Rusijoje vargiai siekia JO nuošimčių visų kitų išlaidų.

Čia dar reikia atsiminti, kad sovietų krašte yra už^ 
draustos visos privatinės mokyklos, prieglaudos, knygy- 

^So|nai ir t. t. Kitose šalyse pasaulyje šitų privatinių švieti- 
_ mo ir kultuos įstaigų užlaikymas kainuoja labai dide
snius pinigus. Rusijoje gi bų įstaigų visai nėra. O valdžia, 
= kaip matėme, skiria tiktai trupinius iš savo biudžeto ap-i 

švietai. Taigi pasirodo, kad ir kultūros atžvilgiu bolševi-1 
kiškoji Rusija stovi žemiausioje vietoje civilizuotame pa

Kiek laiko atgal mes šioje vietoje kalbėjome apie 
Lietuvos valstybės biudžetą ir parodėme jame visą eilę 
stambių ydų: kad labai didelę dalį valstybės pajamų su
daro netiesioginiai mokesniai, kad valstybės finansai pa
remti svaiginamųjų gėrimų pardavinėjimu, ir 1.1.

Pagal tai, kaip yra sustatytas biudžetas, geriausia 
galima spręsti, apie krašto ūkio padėtį ir ypač apie vald
žios politiką. Iš biudžeto geriaus, negu iš ko kita, matyt, 
kurioms visuomenės klasėms valdžia yra palankesnė ir 
kurie reikalai jai daugiausia rupi.

Dabartinė Lietuvos valdžia tarnauja kunigų ir stam
biųjų ūkininkų reikalams, todėl nenuostabu, kad ir jos 
biudžetas yra sustatytas netikusiu darbo žmonėms budu. “užkariauti' ?

- .................... - - . - -- t - - Nu-gi tam, kad išvedus rub-
siuvius į generalį streiką!

Kam to generalio streiko rei
kia, komunistai nepasako, bet 
jie viešai giriasi, kad generalis 
streikas esąs jų tikslas, Brook- 
ly,no “Laisvėje” po to, kai “rau
donieji” pralaimėjo rinkimus 
lietuvių Amalgameitų skyriuje, 
vienas tų “revoljueionieiių” ra- y šo:

Bet įdomu bus pažvelgti, kaip išrodo biudžetas tos vald-1 
žios, kuri vadina save “darbininkiška”, — sovietų Rusi
jos valdžios.

Rusijos valstybės pajamų ir išlaidų sąmatą šiems 
metams pagamino liaudies finansų komisaras bene apie 
pabaigą spalių mėnesio., Smulkios žinios apie ją buvo pa
skelbtos ir vakarų Europos spaudoje.

Sąmata šiems metams yra visu trečdaliu didesnė, ne
gu buvo praeitiems metams. Ji siekia milžiniškos sumos 
3,778 milionų rublių. Iš to nuomanu, kad Rusijos ūkis 
(pramonė, prekyba, susisiekimas ir žemės ūkis) per pas
kutinius metus pakilo. Su ūkio kilimu, žinoma, taisosi ir 
krašto finansai.

Iš biudžeto matyt tečiaus, kad sovietų valdžia ir šiais 
metais nesugebės išvengti deficito. Pernai jisai buvo 200 
milionų rublių, o šiemet laukiama 120 milionų nedatek- 
liaus. Valdžia ketina jį padengti paskolomis.

Iš ko gi susidaro ta milžiniška, daugiaus kaip pus
ketvirto biliono rublių siekianti, valstybės pajamų su
ma? Įk

Didelėje savo daugumoje ji, žinoma, susidaro iš mo
kesnių. Tarpe mokesnių 33 nuošimčiai pažymėta, kaipo 
tiesioginiai, 58 nuošimčiai — netiesioginiai ir 9 nuošim
čiai — akcizai. Sovietų valdžia, vadinasi, taip pat, kaip 
ir’Lietuvos “buožių valdžia”, didžiausią dalį savo pajamų 
gauna iš netiesioginių mokesnių.

Pažymėtina prie to dar yra ve kas: tiesioginiai mo- 
kesniai šiemet, palyginant su praeitais metais, yra suma
žinti 78 milionais rublių, o netiesioginiai mokesniai padi
dinti 414 milionų. Taigi Rusijos biudžetas šiemet yra žy
miai pablogintas darbo žmonių atžvilgiu.

Bet reikia dar pridurti, kad ne visi mokesniai sovie
tų biudžete, kuine yra pažymėti, kaipo “tiesioginiai”, iš 
tiesų yra tokie. Stambiausiąją jų dalį, būtent 201 milioną 
rublių, sndaro mokesniai nuo biznio įstaigų, šitie mokes
niai tečiaus, kaip žino kiekvienas žmogus, susipažinęs su 
ekonomijos mokslu, visuomet yra suverčiami ant varto
tojų. Todėl tikrenybėje jie yra netiesioginiai mokesniai.

Tuo budu išeina, kad sovietų Rusijoje netiesioginiai 
mokesniai siekia 70 nuošimčių~visų pajamų, gaunamų iš 
mokesnių; o tiesioginiai mokesniai — tik 30 nuošimčių.

J tuos netiesioginius mokesnius, beje, įeina ir 280 mi
lionų rublių mokesnių nuo degtinės. Todėl visais atžvil-' 
giais bolševikiškos Rusijos biudžetas yra atžagareiviš- 
kesnis už kitų šalių biudžetus. x

Žvilgterėsime dar ir į išlaidų paskirstymą tame 
biudžete.

šių metų sąmatoje sovietų valdžia, numato beveik 
visų išlaidų padidėjimą. Bet kuomet išlaidos .karo reika
lams yra padidintos 70 nuošimčių (624 mil. rublių), tai 
išlaidos avietinio reikalams, sveikatai ir darbininkų ap- 
draudai tėra padidintos tiktai 37 nuošimčiais (221 mil.

Kiek bolševikai išleidžia savo kruvinos žvalgybos 
I (črezvyčaikos) užlaikymui ir komunistinei propagandai 
Rusijoje bei užsieniuose, biudžetas neparodo/Reikia ma
nyt, kad tai bus paslėpta specialiame “rezervo fonde”, 
kurį pagal savo nuožiūrą tvarko liaudies komisarų tary
ba. Tam fondui skiriama 125 miliohai rublių!

Suraskite bent vieną šalį, kur šitokia milžiniška su
ma pinigų butų pavesta į ministerių rankas, be jokioš at
skaitomybės. Tatai tur-but irgi liudija apie bolševikiškos 
tvarkos “darbininkiškumą” ir “revoliucioniškumą!”

[Pacific and Atlantic Photo]
Gerdrude Bell, Irako kara- 

iaus Feical “dešinioji ranka”, 
raku valstiją kontroliuoja ang
ai ir Bell yra žinoma kaipo Ira- 
cų aukščiausiojo komisionie- 
riaus sekretorė. Ji yra labai ap
sišvietusi Inoteris ir žino kelias 
<albas.

“GENERALIS STREIKAS!”

Ar žinote,' kam komunistai 
daro visokias šunybes rubsiuvių 
Amalgameitų unijoje, stengda- 

iesi ją “užkariauti”?
Nu-gi tam, kad išvedus rub-

“Ką mane kairieji? Musų 
kairiųjų planas buvo tekis: 
bendrai susijungti su žydais, 
italais darbininkais ir versti 
šalin Ilillmano (unijos prezi
dento. “N.” Red.) mašiną, 
kuri perdaug joja ant darbi
ninkų sprando. Nuverttis 
tuos J. Boardo ciesorius, pa
skelbti rinkimus; po rinkimų 
iškelti generalį streiką per 
visą Ameriką kriaučių pra
monėje ir davesti iki laimėji
mų; tokiu planu su mėgsti ry
šiai tarptautiniai ir nutiesti 
per visus didmiesčius Ameri
koj.”
Tai skamba lyg pamišėlio 

kliedėjimas. Kas tie per “tarp
tautiniai ryšiai, nutiesti ir su
megsti per visus didmiesčius”? 
Kokių “laimėjimų” tas’sudurna- 
vojęs bolševikčlis tikisi atsiek
ti generaliu streiku?

Ir kaip jisai įsivaizduoja uni
jos vyriausybės “nuvertimą”, 
po kurio tupėję būt paskelbti 
rinkimai?

Organizacijos viršininkai yra 
statomi ir atstatomi rinkimais. 
Jeigu gi komunistai planavo 
pirma “nuversti” tuos viršinin
kus, o paskui rinkti naujus, tai 
reiškia jie turėjo mintyje kokį 
tai smurto žygį prieš 
tuosius unijos vadus!

Komunistai tur būt 
fašistišku budu pašalinti
gameilų unijos vyriausybę, pa
sigrobti unijos centrą į savo 
rankas;* paskui pravesti neva 
“rinkimus”, kurie patvirtintų 
jų įvykintąjį perversmą, 
paskelbti streiką 
siuvimo pramonėj!

Bet kaip unija
darbininkus j streiką, kuomet 
ji yra padariusi su dirbtuvių 
savininkais sutartis, kurios dar 
nėra pasibaigusios? Streikas 
prie šitokių aplinkybių reikštų 
sutarties (agneemenlo) sulau
žymą, ir tai duotų teisę vi
siems rūbų siuvinio pramoni
ninkams panaikint uniją savo 
dirbtuvėse.

išrink-

norėjo
Amal-

visoje
ir — 
rūbų

gali vesti

Taigi tas/ komunistų planas 
yra viena iš dviejų: arba iš 
proto išsikrausčiusių fanatikų 
sapnas, arba sąmoninga provo-| 
kacija, sugalvota darbdavių 
naudai.

Mes esame linkę manyti, kad 
čia bus greičiaus provokacija, 
negu beprotystė. Nes ir kvai
liausia Maskvos davatka gali 
suprasti, kad šioje valandoje 
nėra mažiausios vilties genera- 
liu streiku panaikinti kapitalis
tus rūbų siuvimo industrijoje. 
Bet generalis streikas gali labai 
lengvai atvesti prie unijos su
ardymo.

To, žinoma, nori kapitalistai. 
Ir jeigu šitam tikslui darbuo
jasi komunistai, tai, matytojų 
lyderiai turi kokius nors ryšius 
su darbdaviais. Amalgameitų 
unijos generalė taryba savo pa
reiškime (apie kurį užvakar 
buvo minėta “Naujienose”) ne 
be reikalo viešai pasakė, 'kad 
komunistai eina išvien su darb
daviais.

KAIP LIETUVOS KUNIGAI 
GYNĖ CARĄ IR PONUS.

revoliucionie- 
prieš carizmą, 

paleistuviai, 
nelabumo pla-

Ve kaip tas kunigu 
carizmo

melo mokintojai ir 
tvarkos naikintojai 

vyriausybė

1905 melų revoliucijos laiku, 
kai visa Uetuvos liaudis buvo 
sukilusi prieš Rusijos caro val
džią, tai kunigija ne tiktai ne 
rėmė tos žmonių kovos už lais
vę, bet kiek drūta gynė cariz
mą. X ,

Vyriausias kunigų vadas Sei
nų vyskupijoje, pralotas Anta
navičius, išleido aplinkraštį vi
siems klebonams, kurie tą ap
linkraštį skaitė bažnyčiose. Ja
me sakoma, kad 
riai, kovojantys 
tai — vagys, 
žmogžudžiai ir 
tintojąi.
vado raštas purvina 
priešus ir gina carizmą:

“šitie 
visokios
sako jums, jog 
visai esanti nereikalinga (?).

• Po vyriausybės vardu čionai 
reikia išmanyti ne tiktai 
viešpataujantį Ciesorių,, bet 
ir visus tuos, kurie padeda 
jam valdyti ir Tildyti visuo
menėje tvarką. Tuo tarpu 
tautų apaštalas aiškiai kal
ba: ‘Visokia dusia tebūna pa
sidavusi aukštesnėms vyriau
sybėms, nes nėra vyriausy
bės, kaip tiktai nuo Dievo, o 
kurios yra, Dievo yra pasta
tytos. _______ „___ rr , .,
vyriausybei, priešinasi Dievo saln *<aro SI°VH) laikui pilietė 
įstatymui.” ' Armantovienė, kaipo kenksmin-

( Iga visuomenės ramybei.
Vadinasi, priešinimąsi carui 

ir jo žandarams buvo nusidėji
mas pfieš Dievą!

Jeigu, anot to “tautų apašta
lo” (Povylo), visokia valdžia 
yra “nuo Dievo”, tai ir dabarti
ne Busi jos bolševikų valdžia truota apie 3.00(1 bedarbių,, ku-
yra Dievo pastatyta. Todėl rių skaičius kasdien vis auga.

Išslysta iš Kauno
KAUNAS. Miesto ir aps

krities kar<\ komendanto Bra- 
_ ziulevičiaus įsakymu, išsiųsta iš 

Todėl kas? priešinasi Į Kauno miesto įi .-apskrities vi-

Bedarbiai Lietuvoj
KAUNAS. Kauno ir šiau 

lių darbo biržose- yra į regis

[Pacific and Atlantic Photo]
Kun. Edgar L. Muilins iš Fort 

Wayne, Ind. Jis vedė didžiausią 
kampaniją prieš girtavimą ir 
paleistuvystę. Bet dabar How- 
ard U. Smith traukia tą kunigu- 
žį į teismą, -reikalaudamas $25,- 
000 už pavilioja imą io žmonos.

ĮPacific and Atlantic Photo] 
taura Segan laimėjo Brookly- 

no gražumo kontestą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Robert H. Hendęrshott iš Oak 

Į Park, 111., kuris laike civilinio 
karo buvo jauniausias Amerikos 
kareivis, nes turėjo tik 10 me
tų. Gruodžio 26 d. jis numirė, 

1 turėdamas 76 metus.

[ Pacific and Atlantic Photo]
Rabinas Steiiah S. Wise iš 

New Yorko, kurio pamoksiąs. 
apie Kristaus mokslą sukėlė di-| 
džiausią audrą tarp žydų. Wise 
ragino pripažinti Kristų kaipo 
didį moralybes mokytoja.
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Gulbraneen Trade Murk
GULBRANSI N.

Vienatinis Pianas, kuris eroje 
roles feu jūsų pučių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaij. 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $<3.00 j savaitę.

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Halstni St.
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CHICAGOS
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Lietuvių Rateliuose.
Kapsukas, Liū

nas ir aš.
r Rašo A. Vanagaitis.

ui

i H

Trys jauni plėšikai buvo Už
puolę John Ruperski aptieką, 
5427 So. Kedzie Avė., bet jis 
juos pasitiko šūviais ir jie tu-' 
vėjo bėgti nieko nepelnę.

Šiandie ryte į Chicago atvyks 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green. Vaka
re Palmer House jam bus su
rengtas bankietas.

Sara Caramį, 6 mėli., 653 N. 
Hoyne Avė., užspringo su rie
šučio kevalu. Kūdikis pastvėrė 
riešučio kevalą ir bandė prary
ti, bet užspringo. Bevežant į 
ligoninę kūdikis pasimirė.

Policijai įsakyta surašyti vi
sus automobilius, kurie neturi 
1926 m. valstijos ir miesto lai- 
snių. Automobilistai su se
nais laisniais • tečiaus _nebus 
areštuojami, kadangi jiems bus 
duota daugiau laiko įsigyti nau
jus laisnius.

Bomba užpereitą naktį spro
go prie Anton Įlaužei drabu
žių valymo ir taisymo sunk Po
veles, 2605 VV. 51 St., n u plėš
dama visą namo priekį, llanzel 
ir jo žmona, kurie gyveno už
pakaly sankrovėlės, liko lengvai 
sužeisti. Nuostoliai siekia $2,- 
000. Priežasties padėjimo 
bombos nežinoma.

Užvakar automobiliai užmušė 
dar keturius žmones. Taip už
muštų yra ir Charles Bobus, 
35 m., 710 E. 36 St.

Šiemet automobiliai užmušė 
jau 24 žmones, arba daugiau 
kaip po tris žmones į dieną.

Michągl Milan, 64 m., 7241 
So. Marshfield Avė., iškrito iš 
gatvekario prie 69 ir Ashland 
gatvių ir tiek susižeidė, kad už 
imuos dienų pasimirė.

PER TVORĄ NEPERŠOKĘS, 
. NESAKYK “OP*.

Požėlos •šalininkai sako, jog 
Sarpaliui negelbės nė .jo “ilgos 
kojos’’. Esą Požėla yra perdaug 
vikrus, kad pakliūti į Sarpa- 
liaus “žirkles“. Tad, ginti, te
gul Sarpalius neperšokęs per 
tvorą nesako “op“.

Tikietai risty neras jau parsi
duoda l’niversal Atletų kliubt

Sutikau naujus 1926 metus 
visai taip, kaip dera plunksna
graužiui. Mano pažįstami ir 
nepažįstami, kūno prieteliai ir 
dūšios- neprieteliai apdovanojo 
mane gausioms malonėms žo
džiuose. Koks tai V. Kapsukas 
bolševikų “Laisvėj“ gerokai ma
ne apdrapste pudvinais žode
liais^ Aš nenoriu polemizuot su 
gerb. Kapsuku, todėl prašau pri
imti mano “ačiū“ už rėkiamą. 
Vis-gi aš turiu A vii ties, kad p. 
Kapsukas kada nors bus džen
telmenas....

Antra dovanu, — tai koks tai 
Liūnas “Drauge“,shkrai “Kūniš
kai“ niekina “Dzimazi Dnmdzi“ 
ir mane. Jis, matomai, mėgino 
protauti su kvoteriu smageny- 
no, tai jam atėjo į galvą liunu 
apdrapstyti mane už feljeto
nus... Pasakysiu, kad labai ne
vykusiai /įprašė ir dar padarė 
“Draugui“ meškos patarnavimą. 
Tai buvo “revanšas“ už mano 
straipsnį tilpusį “Naujienose“ 
prieš tūlą “slapuką“...

Kadangi aš žinau, kas tai 
yra Liūnas, todėl nežengsiu to
liau, nes liūnai tik nešvariose 
vietose randasi. “Liunui“ linkiu 
ir šiais metais, kaip ir pernai, 
drapstytis purvais, tik neuž
mirškite gerbiamasis, kad toks 
“monkey business“ turi blogas 
pasekmes!.., /

Nei “Dzimdzi Drimdzi“, nei 
maijo asmuo dar neprasikalto 
prieš Amerikos lietuvių išeivi
ją, kad koks tai intrigantas ga
lėtų juodinti spaudoj ir intri
guoti. Dar neatėjo laikas įver
tinti darbus tų ar kitų veikimo. 
Ką “Dzimdzi Drimdzi“ nuveikė 
ir veikia, tai žino visuomenė, o 
ne inlrigantiška plunksna kokio 
tai “Liūno”. I>zimdzi Drimdzi 
dalyviai, nėra kokios nors par
tijos įrankis ir jie nekovoja 
nei prieš vienos ar kitos parti
jos nusistatymą. Mes (įirbam 
tautinės arba, tikriau sakant, 
lietuviškos dailės darbą. Tatai 
gerai žino gerb. Kapsukas ir 
Liūnas, bet jiems pavydu, kad 
mums sekasi, todėl ieško kuo- 
šlykščiausių priemonių, kad tik 
pakenkti.

Gėda jums už tokius raštus, 
kurie rašomi tik juodinimo dė
lei! , i* "

Tai reiškia., vadinasi “prasi
dėjo“ bombardavimas. Pernai 
metais, kada mes važiavom 
Chicagon, tai buvo lik “apka
sai“ padaryti, o šiemet, jau 
pradėta bombarduoti “Dzimd-

ir “Aušros“ knygyne. —Z.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą marinėlę

Kaina $60
Tuomi p^darynl dideli smagumą 
pat* uuu, savo ginuikina ir drau
gams su kuriais a .iškalint ii Ir 
greičiau galčai paraiyti lai i ką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 
aia, parankiausia ir da’i kalniausia 
matini!* »n lioturiikomls raidėmis 
pa*.*uiyja. Gadmą fr an/dUkai ra
tili

IvaaitafiMS

naujienos
1739 S fcUteted 

Clucaga, Ui.

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

zius“ ir mane.
“Dzimdziui“ lai nesiekia, nes 

jis Bostone ir po Mass. bei 
•Conn. valstijas čiužinėja, bet 
man, tai toki šūviai tenka į... 
ausis. Gerai dar, kad “per vie
ną ausį įeina, per kitą išeina...“

'Kiek maždaug radau, žodžių 
išreikšti mintį... Lauksiu naujų 
antpuolių, bet jau busiu pasi
ruošęs ir aš.

Dar apie “diplomuotą.“
“Vienybėj“ vienas diplomuo

tas kūrėjas .rašo, kad kūrybos 
nėra be diplomo. Jei dailininkas 
gali įkvėpimu sukurti kurinius, 
tai reiškia .jo kuriniai niekam 
verti, nors ir visų mėgiami. To
kia maždaug “filosofija“ to 
diplomuoto. Kažin, ar i.Štikrųjų 
taip? Dailininkui, aš abejoju, 
kad galėtų kas nors diplomą iš
duoti. Jo darbai kūryboje rašo 
jam diplomus. '

Todėl nedaro skirtumo ar tai 
įbutų klasiška, vodevilinė, “var- 
šavskos polkos’’, ar t. p. kūry
ba, bile tik graži savyje ir ori
ginale, tai nereikalauja jokio 
diplomo. Visuomenė teikia dip
lomus tokiems kūrėjams. Toki 
Mozartai. Beethovenai ir kiti 
patys rašė sau diplomus, su
kurdami genialius kurinius; ko
kių šiandien joks “diplomuo
tas“ neparašo...

Diplomuoto raštelis lai buvo' 
man “Christmas present“...

[Pacific and Atlantic Photo]

P-ia Corrigan, kuri Londono 
aukštojoj draugijoj buvo skaito
ma žymiausia amerikiete, šio
mis dienomis ji sugrįžo į New
Yorką. i

Naujiems metams du, o Kalė
doms vienas, - 
vanas. Belieka pridėti dar de- 
sėtką, tai bus trylika. Du kart 
po> 13 sudaro 26. Gal būti, kad 
šie metai bus nelaimingi!...

Tiek to. Nelaimės neša lai
mes, tik nereik liūdėti! Dar
bas, darbas ir dar darbas!!! 
Birutiečiai. Bukit 
kūrybos darbui. Aš 
pykti!

sudaro tris do-

Roseland

pasiruošę 
pradedu

Vytauto 
susirinkimas įvy- 

Perskaičius pe-

Draugijos D. L. 
No. 2 metinis 
ko sausio 3 d. 
reito susirinkimo tarimus, pa
sirodė, kad prie išmokėjimų yra 
ir $5.00 išmokėti advokatui, o 
tokio tarimo nebuvo padaryta. 
Ant vietos ir buvo patėmyta, 
kad protokole užrašyti pinigai, 
$5.00 turi būti išskirti iš proto
kolo, o jei priimsime protokolą, 
tai priimsime neteisėtą draugi
jos pinigų išmokėjimą.

Pirmininkas atsistoja ir pasa
ko,"Kad jau čia norima įnešti su
sirinkimui ginčus, ir kad pada
ryti betvarkę susirinkime, 
to pirmininkas pasako, kad 
kis tarimas esąs padarytas 
užperėtame susirinkime ir
reitą susirinkimą buvo perskai
tytas protokolas, kurte buvo pri
imtas ii* viskas esą užbaigta. 
Čia Maskvos davatkos padaro 
jau tikrą kačių koncertą ir ko
joms sutrypia ir sušvilpia ir ran
koms suploja pirmininkui už 
jojo tokį gabumą, mesdami kar
tu panieką ant A. Grebelio, ku
ris darė pastabą prie protokolo. 
Ir rytoj vienas duoda įnešimą, d 
kitas tuoj paremia, kad proto
kolas butų priimtas. Pirminin
kas jau gatavas leisti balsavi
mui, nebeduoda ir balso.

skaityti protokolas. Maskvos 
davatkos šaukia, kad neskaityti, 
bet čia jau atsiranda ir dau
giau pažangių narių ir nepasiti
ki Petronio pasakymui, pradeda 
reikalauti tą tarimą perskaityti. 
Susirinkime didelis triukšmas. 
Petronis matydamas, kad jau 
blogai, paliepia raštininkui skai
tyti. Raštininkas žino, kad to
kio tarimo nebuvo, perskaito vi
sai kitą tarimą. Čia jau nariai 
suprato, kad pirmininkas mela
vo, užtai ir įnešimas priimti 
protokolą negalimas. Bet Pet
roniu! į..pagelbą atbėga St. Bruz
gulis ir duoda įnešimą, htid val
dybos pasielgimas yra geras iš
mokėjime tų $5.00. Nežiurįpt, 
kad Petronis jau turėjo įnešima 
dėl priėmimo protokolo, priima 
ir Bruzgulio įnešimą, ir leidžia 
balsuoti. Rimtesnieji nariai ne- 
begalčdamP pakęsti to triukšmo 
sustinkime, balsuoja už Bruz
gulio įnešimą, o tada jau ir už 
protokolo priėmimą./

Tokis Maskvos davatkų elgę
sis atstumia nuo veikimo drau
gijoje visus rimtesniuosius na
rius ir jie netiktai, kad neima 
valdyboje vietos, bet ir knygų 
draugijos patikrinti neapsiimu 
ir būna išrenkami tokie žmonės 
patikrinti draugijos knygas net 
dar už visus metus, kurie ir sa- Ii 
vo pasirašymo negali suskaityti. 
Taip buvo ir su A. Dausa, kuris 
skaitė draugijos raportą, žiop
čiojo, žiopčiojo bent pusę va
landos skaitydamas savo para
šytą raportą ir\jis pats negalėjo 
suprasti kas tenai parašyta, o 
nariai nė vienas nesuprato, ir 
su jojo raportu nesutiko nė ras 
Liniukai, ne iždininkas. Tasis 
raportas tapo atidėtas iki se
kančio susirinkimo. Tai tokie 
dalykai darosi save vadinančio] 
“progresyviškoj’’ draugijoj.

— Rep.

Brighton Park

Be 
to- 
dar 
pe-

Naujų Metų belaukiant pas p. 
p. Butkus buvo surengta “sur- 
prise party“ dėl p. p. Kolyčių. 
Rengėjomis buvo p-ios B. Pet- 
raitienė ir Josephine Butkus. 
Susirinko labaį daug svečių, ku-

rie įteikė p. p. Kolyčiams labai- g 
originalę dovaną — 4 tairus dėl 
automobilio. Prakalbas pasakė 
p. p. Mališauskas ir šimulis. Pa
skui svečiai linksminosi iki vė
luma, p. C. Petraičiui suteikus 
gražią muziką. Taip tai mes 
linksmai palydėjom senuosius ir 
sulaukėm naujus metus.

— Ten Buvusi.

Mirė Sausio 81a dieną, 9 
valandą vak., 1926 m., su
laukus 28 melų amžiaus; gi
mė Plungės paran., Telšių ap., 
.Indėnų kaime, Lietuvoj, pa- 
likdame dideliame nuliudiinė 
savo mylimuosius ir mylin
čius vyrą Kostantiną ir (luk
teri vienos dienos; tėvus ir 3 
seseris Amerikoje 1 brolj Lie
tuvoj. J)abar randasi prireng
ta i paskutinę kelionę, na
muose 923 W. 33rd Place.

Laidotuvės įvyks Utarnin
ke, Sausio 12 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
včlionies siela, o iš tcą bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Leonoros Galdi
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
vyras Kostantinas 

ir giminės,

LEONORA GALDIKIENĖ

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kurk 
>Hti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfctj, atitaiso, 
kreivas aki* nuima kataitfctt, ati
teko trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius Vituo
se atsitikimuose egzamintrizAa da
romas su elektra,« parodaačfa at- 
i i ausi a s klaidas. Speciali atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augSčiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. ►

1545 West 47th Street
Phone Bonlevard 7589

(Tųsa ant 3-to

MARIJONA MATELIUNIENĖ

7

Mirė 8 d. Sausio, 1926 m. 
46 metų amžiaus, kilus iš Ba- 
šeinių apskričio, Gimbutčs 
dvaro, po tėvais Marijona 
KunsaitC, išgyveno Amerikoj 
su vyru 26 metus, iš Lietuvos 
27 metai. Paliko vyrų nuliū
dime bei gimines.

Kūnas pašarvotas, 2854 W. 
. 491h St. Laidotuvės įvyks 
. Utarninke, sausio 12 d., Ne

kalto Prasidėjimo Bažnyčioj, 
Brigbton Park, 8:30 iš ryto 
bus atlaikytos gedulingos pa
maldos, po pamaldų bus nu? 
lydėta j Šv. Kazimiero Kapi

nes. f
\ I

Nuoširdžiai meldžiu visas 
gimines, draugus, pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F.’ Badžius/

Tel. Canal 6174. Lietuvių Dentistas ps tar
naus geriau.

Traukimas dantų be t>L ^sno. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Asbiand Ava.

Patarnauja graborius A. Ma
salskis.

j
Į 
l

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir 1.1.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pu«l«*. šlapumo, privali n.5*. da 
tos, uiaendintos ir uikniiamoa liifos —ii. 
išgydomos

Vartojami naugiausi ir geriausiai 
metodai

JONAS 1’IGĖNAS
Mirė Sausio 9 dieną, 8 vai. 

iš ryto, 1926 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
redybfcj, Naujamiesčio parap., 
1‘uonių kaime, palikdamas 
dideliame nuliudime seserį Ka
zimierą ir svogerį Kuzmus, 
Taippat paliko viena dėdę Pi- 
gėną Amerikoj; Lietuvoj pa
liko motinėlę ir tris Aeseris. 
Dabar randasi 833 W. 33rd St.

Laidotuves įvyks Sausio 12 
dieną, 2 vai. po pietų iš na
mų ir bus nulydėtas i 'tau
tiškas kapines.

Visi A. 
minės 
kviečiami 
vėse.

Nuiludę liekame,
Sesuo Kazimiera ir

Tel. Boulevard 4139.
Nulindęs vyras ' Ignacas 

ir giminės.

Tel. Lafayctte 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Chicago, UI.

\METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų suvedamas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd StH Chicago 
Phone Canal 2591

žinomiButkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Llcensed 
710 We«t 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Te). Canai 3161

914
pagerintai

606
ir tikra* Europiniu 

e«cide gydymas *'4«> 
kiama. Vienatini* ly
dymai nuo *ifilio .klo
dama* ui - 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

z

*

DK. b. M. RUbS 
Atsakantis 

/ Specialistas 
{steigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina n tai 
krauju ir užkrečiamų ligų. Kad išgydiiiu 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Speriulis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimą 
stiprumu silpnam* vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
Jlfe TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius tmonių, tai ,-rą 
užtikrinimas sergnatienu. kad jie gaus y* 
'•> gydymą. 'Vienatinis geriausiai (rengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir ta, 
boratorijos egcaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų frh 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofisb valandos kasdien nuu 10 ryto Iki ą 
vakare. Nedeiioj nuo 10 iki 1 u.en/,. Pa 
nedėliais, seredomi* ir *ubatomi* nuo i* 
ryto iki 8 vakarą.

Atsakantis 
jupą* 
mas. 
maa.

VALET
draugai ir 

dalyvauti

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

A. Jono Pigėno gi- 
piižįstaini 

laidotu-

geriausia

take

Labai geras eastor oil pa
darytas <lel medikallo var
tojimo. Be skonio. .Stipru 
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Bet A. Grebelis vėl daro pa
stabą ir reikalauja pirmininko, 
kad pirma butų perskaitytas ta
sai tarimas iš užpereito susirin
kimo, nes pirmininkas nori [tik
rinti draugijos narius, žinoda
mas, kad tokio tarimo nėra. 
Bet jis nori apdumti draugijos 
nariams akis ir šaukia, kad ant
rą kartą nebereikalinga esą

JONAS ŠEŠTOKAS
Mirė Sausio 8 dieną, I va

landą po pietų, 1926 m., su
laukęs 28 amžiaus-; gimęs Lie
tuvoj, Kauno rcd., Panevėžio 
apskričio, Siaduvos mieste, pa
likdamas dideliame mjiiudi- 
me seserį Katariną ir brolį 
Juozapt), Amerikoj ir švogerj 
Teodeni Dambrauską. Dabai1 
randasi 650 VV. 35th St. Te- 
icphone Yards 2142. •

Laidotuvės Įvyks Sausio 12 
dieną, 8 vai. iš ryto iš namų 
i švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten buy nuly
dėtas į Sv. Kazimiero, kapi
nes.

Giminės, draugai ir pažjs- 
tami kviečiami dalyvauti hii- 
dotuvese.

Nuliūdę liekame,
Brolis Juozapas, Sesuo Ka- 

tarina ir švogeris Dambraus
kas.

Laidotuvėse patarnauja g 
borius A. Masalskis.

Ii i. Boulevard 1’139.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

švogeris 
Kuzmai,

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis.

Tel. Boulevard 4139.

> ATMINIMAS

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

Klausyk ir 1 emyk 
0 Polam

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tos, 
nių? 
dien.

'prie likusių čielų akinių stiklų.

Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

— Pritaikau taipgi akiniui

BRING-yOUR
Mew Sybscnbei*

Šiandie sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė su šiuo * 
pasauliu mano moteris VERONIKA D1ŠIENĖ netekę 
mes šviesios žvaigždės, kuri švięte musų akyse ir links
mino musų širdis; spaudžia jumis šalta žemelė, o musų širdis 

v I
nuliūdimas spaudžia graudingas ašaras; lai būna jums lengva 
ilsėtis brangi mano moterėlę. Kaip mirtis yra žiauri ir ne
gailestinga, atėmė iš manęs moterėlę meilinga, paguldė kapuose 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengvu jums tenai gulėti, o mano širdis nubudime nenu-
• ’ • ’ . į I •’ ■ L ■ >
stos ilsėti. ' ■ ’ i ’ *
' ■ ' • r

Pamaldos atsibus sausio 16 d. iš ryto, B valandų, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiaušios bažnyčioj.

Nulindęs vyrus:
ANTANAS Dišll S IR DUKTĖ ALDONA.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augšt&s 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

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

8:80 vakare.

KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

, Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit 

kiekvieną atneštą ar atsiųstr. 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponu.**
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį tek 
dovana.
1A XXXXX1XX X X1ZXX XXIXXX XXI1 k •;» <♦> :♦> •



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Sausis 11,1926

Lieiuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI
(Tąsa nur 5 pusi.)

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Keliaus Rusijon
Atsakymai*: $100.00 ant syk 

$6.00 į metus per visą 
likusį gyvenimo.

Kadangi šioje šalyje darbinin
kas turi tik dibt, dirbt ir dirbt, 
tai daugeliui musų bolševikų 
tas nusibodo. Kam dibt kitam, 
sako, — kad galima’ dirbt sau 
nuvažiavus j “darbininkų tėvy
nę“ — Rusiją.

Chicagoje sumanė rengtis ga
na aklas bolševikas Vladas Stry- 
gas. Jis per ilgą laiką darba
vosi, kol surado keletą tokio pat 
proto, kaip jis pats*. Sudėjo vy
rai po $500 ant reikmenų ir 
tikės padaru (to reikalauja Ru
sija), o kelionės lėšas turės pa- 

• tys apsimokėti. Žemes jiems, 
jo didybė tovarišč Trockį, duo
siąs užtektinai. Nors Strygas 
organizavo, bet pirmuoju va
žiuot nenori, tai atsirado biski 
kvailesni, kurie tikrai rengiasi 
važiuot su pačiom, vaikais, kad 
aprinkus gerą vietą įsteigti lie
tuvių lM)lševišką ūkę. Netrukus 
ši pirmoji misija išplauks, o vė
liaus ir kiti gal važiuos, jei nea
teis i protą.

dole- 
cen-

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

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė> 
tumčt juos j banką ar spulką?

Naujienų. $pulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.09 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doierlN.

NAUJIENŲ 
1739 So.

JVAIRĮIS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, saikams 
ir • mergaitėms, kainu nuo 65c ikį 
$2.85.

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

Atdara klienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

l'rank Selemonavičiua 
504 \V. 33nl St. Prie Normai Avė.

AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
DIDELIS PERKRAUSTYMO 

IŠPARDAVIMAS

Mes turime išparduoti visą savo 
karų ataką, kad padarius vietos 
dei nauji! karų. Tie visi karai yra 
apkainuoti labai' pigiai — pasinau
dokite proga.

F.SSEX I cllinderių coach, pertai
sytas, 5 nauji cord tajerai, kaip 
naujas, 2 bumperiai, autoinatiš- 
aks l.ihgu valytojas, užrakinamus 
motoras, .*485, išmokėjimais.

Visuomet atdaru.
1741 W. Madison Street

pa
čia

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį
su sekretorių 

, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

SPULKA, 
Halsted St.

Kensingt<ino. — Draugijų D. IIš
K. Gedimino ir M. L. Brolių ir Se- 
seių. Nutarimų raštininkas permainė 
sMvo vietą gyvenimo, taigi minėtų 
Draugijų nariams reikale, kreipkitės 
pas raštininką po antrašu: Pranas 
Grigula, 10439 So. State St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRliSSlNG & COAL 

PIANO MOVING EKPKRTS 
l.o u g distance handling. 

Turime daug nietų patyrimą.
3288 Sb. Halsted St. , 

res. Y«ls 84’38—Blvd. 7687 rfficeTftl

KRAUTUVIŲ FIKČĘRIAI
Groaernių, Bu- 
Černių, Delikate
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
leernių. Musų

spccialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Peorlcss 8-cylinder .. $1,500 
Peerle.ss sodan, 7-pass> 
Peerless sport touring 
l’eerless tour. 7-pass 
Peerless touy. winter 
Buick tom*. 7-pass 
Dodge sodan .......
I*'ssex coach ...........
Clevclnnd coach ... 
\Villys-Knight coach 
Willvs-Knight 7-pass. sėd. 
\Villys-Knlgl»t sėd. 5-pass 
Packardf sodan, 5-pass. 1 
llollįn sodan ................

,l<>rditn Pine Boy sp. tour. 
Oakland coupe .................
Ihidson coach .................
Peerless Si.ib. coupe .. 1 
Casc scctun ................ 1

Taipgi daug kitų iniMieljų 
pasirinkimo bargenų* kainomis.

Cash arba išmokėjimais

Atdara vakarais ir nedčlioj
3255 OGDEN AVĖ.

Phone (j’awford 4022

1924
1924 
1924 
1921
1924
1925 
1925 
1925
1924
1925 
1923 
1924
1921
1925 n »25 
1923
1925
1924

i nei

sėti

1,600 
750 
800

. 900 
850 
850 
525 
55(11 
900

. 675 j 
800 

1,600 
675

. 900 
1751 
850

1,500 
1,6001

<lel ’

P.ICKENBACKER DE LUXE 4 pa- 
sažierių coupe, 1025, važinėtas 
2200 mylių, baloon tajerai, 4 ratų 
brekiai, disc ratai, išrodo kaip 
naujas, $1075. Naujo karo garanti
ja. Išmokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

CHEVROLET Coach, važinėtas 601MI 
mylių, didelės mielos cord lajerai, 
bumperiai, baksas iš užpakalio. 
Veikli greit, $265. Nauja karo ga
rantija, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

CHEVROLET Coupe, 1921, gerame 
stovyje, pilnai prirengtas, bėga kaip 
naujas, $185.

Visuomet atdaru.
1741 W. Madison Street

t 1 —r"— l

AUBURN 4 durų sedan 666, prjsta- .... .! . Vaįį_tylas naujas 60 dienų atgal, vi 
nčtas 1500 mylių, baloon tajerai

j\uris yni įdėjęs pinigus ir 
norėtii prisitraukti iš bolševikiš
kos ūkės, tai savo pinigų ne
gaus, nes tokia yra konstitu
cija. ’ *

Kai kurie jau nė miegot ne
gali, o jei užmiega, tai vis sap
nuoja, kad braido po kviečius ir J

Roseland, III. — Susirinkimas ko
misijos delei suvienijimo visų šioje 
apielinkėje pašelpinių draugijų įvyks 
pirmadienį, Sausio ll d., “Aušros“ 
kambariuose, 10900 So. Michigan 
Avė., 7:30 vai. vakare. Todėl komisi
ja ir valdyba nuo kiekvienos draugi
jos maitinėkite atsilankyti.

— Kviečia Laikinas Komitetas

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
laiky* mėnesinį susirinkimą, pirma
dienį, Sausio ll d., 1926, 7:30 valan
dą vakare, Strumilo svetainėje. Kvie
čiame Amerikos piliečius ir norin
čius tapti piliečiais, pristoti prie šio 
kliubo. — Komitetus

grikus, gardžiai geria kumisą 
(kumelių pieną) ir švaistosi 
raudonoj rubaškoj Rusijoj.

— Varnas.

Įš Draugystės Palai
mintos Lietuvos 

veikimo

Keistučio Pas. Kliubas Brighton 
Park. — Visi draugai ir draugės, ku
rie esate užėmę, roles dėl veikalų: — 
“Uošvė j namus tylos nebus”, ir “Vie
nas iš musų turi apsivesti”, taipgi 
kurie nori padėti viršminėtus veika
lus įvykdinti, meldžiu atsilankyti, 
pirmadienį. Sausio (January) 11, 
1926 j McKinley Park Svet., 89th ir 
Wėstom Blvd., 7:30 vai. yak.

S. Dambrauskas

B RIDG EP( IRTO Ll ETŲ VIA M S:

Alba nutarimų raštininko 
metinis raportas.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti, 

i Už “Naujienas” galima moJkęti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. r Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis’^ 

Aušrds

Trumpai suglaudus nutarimų 
rašt. raportas bus toks: Drau
gystė Palaimintos Lietuvos i>er 
1925 m. laikytus 12 susirinkimų tuoj praneškite šiuo adresu: 
svarbių nutarimų neturėję iš- "aWed <TeL
skiriant tą, kad nutarė pirkti 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
už $500.00 gold bonų. įplaukų 
per metus buvo $3,818.30; prie 
šios sumos yra nuošimčių 
$310.30 ir balių ir pikninka pel
nas $526.()0. Išlaidų $3740.34, 
išmokėta sekamai: 15. ligonių 
$497.50, pomirtinių $1752.00, 
Auditorijos gold bonų $500.00, 
draugystės reikalams $990.84. 
Pernykštis turtas $8420.48, šio 
meto ^8498.44, metų pelnas 
$77.96. Naujų nariu priimta 
124. Viso draugystės narių 
yra 423.

— Ig. Žilinskas, rašt.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI' savo pusbrolio Juoza

po čiapo, paeinančio iš puščių kai
mo, Pagramančio vals. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats arba jį pažįs
tanti prašomi pranešti šiuo adresu 

Kazimieras .furgonas
3929 W. 561h St., Chicago, III.

IEŠKAU Juozo želvio ir Juozo 
Kukanuuzo; ubu pirma gyveno Det- 
roit, Mich., o dabar Chicagoj. No
riu susisiekti. Meldžiu htsišaukti 
laišku. Juozas Norkus, Hotel Marco, 
510-14 S. Dearborn St., Chicago, 
Illinois.

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

PAJIEŠKAU savo pažįstamo Sil
vestro Turą. Norėčiau greitu laiku 
susieiti, turiu labai svarbų reikalą. 
Malonėkite kuogreičiausia duoti ži
nia arba atvykti pas mus.

ONA NANARTONAITĖ 
4120 So. Artesian Avė.

Chicago, III.

APSIVEDIMAI
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PAIEŠKAI’ merginos arba 
našles be vaikų apsivedimui 
nuo 10 iki 45 m. amžiaus. 

1815 S. Kuble St. 
2nd floor.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUP^KIT 35% 

Mes parduodame visiems oi sėlio 
kainomis

Lrvinthal Plumbing Supply Con 
1637 VVest Diviaion SU

* netoli Marshfield

I ei. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. (’O.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

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

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHIING
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo už džia- 

nitorių, turiu gerą prityrimų 
tame darbe.

WM. WS
Tel. Drexel 14(19.

JIEŠKAU darbo už pekorių, 
moku visokią duoną ir keksus 
kepti. Kam reikalingas, kreip
kitės: . ?nr.o..

1500 So. 51 Avė, Cicero, III

PEKORIUS ieško darbo prie juo
dos ir baltos duonos kepinio. Mo
ku savo amatą gerai. Kreipkitės 
dienomis ar vakarais.

Tel. Lafayette 5734
J. Gurskas

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

ATYDA! Reikalįnga gabių, ener
gingų ir norinčių dirbti vyrų ir 
moterų pardavėjų. Darbas visų\ die
ną arba pagal sutartį.

Krenn & Dato
Subdivision Sales Department 

1009 N. State St.
• Klauskit p. M. J. Wal!anth

9 vai. ryto

, A.,- I ■ ■■ ■ ..................................................... .... . - l.l ■ ■

I AJAN I durų sedan, 1926, šeriai1 
No. 6195, važinėtas 470 mylių, var- 

' totas 30 dienų, baloon lajerai, 4 
, rat.ų brekei, išrodo kaip naujas, 
greitam pardavimui už $895. Nau

jo karo garantija. Išmokėjimais ar-j 
ha

ar-j
mainais. 
Visuomet atdara

1711 W. Madison St.
I AJAX touring 1926, šeriai 
6050, baloon lajerai, 4 ratų brekei, 
ekstra prirengimas. Sutaupysit i>.»00

No.

ratu brekiai. pilnai prirengtas, dvie
jų tonų užbaigimo, $1175, naujo 
karo garantija, išmokėjimais 
mainais.

Visuomet atdara.
1741 W\ Madison Street

arba

3001OVERLANI) sodan, važinėtas 
mylių, pristatytas naujas 60 dienų 
algai, išrodo kaip naujas, specia
liai prirengtas, $.'185. Naujo 
garantija, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street

karo

1925cilinderių coach, 1925, 
------- r - - baloon tajerai, bumperiai, išrodo 
ant naujo karo. Greitam pardavi- jr įH-,ga kaip naujas, $150, išmokė- 
rnui $78./. Naujo karo garantija. jjrnajs arba mainais.
Išmok ėjimais^ < , * Visuomet atdara.

Visuomet atdaru | 1741 W MarliMnn Stipnt1741 W. Madison St. . w’ Madlson ‘street

BUICK master, 6 coach 1926, še
riui No. 31381821, važinėtas 22011 
mylių, 4 ratų brekei, 5 baloon ta
jerai, bumperiai, daug ekstra reik
menų, kaip naujus, veikit greit, 
$1095, naujo karo garantija 
kėjimais arba mainais. 

"* Visuomet atdara
1741 W. Madison St.

išmo

STUDEBAKER Spėriai 6, 1925, du
če užbaigimo, bumperiai, daug eks
tra dalių, $025, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison Street*

NASH .naujos mados coupe 65,i
1926, šeriai No. 2314-6.)} važinėths. nografas, 
1100 uylių, duen užbaigimo, 5 | riešutinis
loon tajerai, 4 ratų brekėif baloon kambario 
bumperiai, negalima atskirti nuo džiai, 
naujo, $1295, haujo karo garantija,1 
išmokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara
1711 \V. Madison

FORD coupe,'11923, 
motoras kaip naujas, 5 .. 
cord tajerai, daug ekstr 
greitam pardavjjnui $175, 
įimais. ,

Visuomet atdara
1711 \V. Madison St.

SI.

maleva ir 
disc ratai, 
ra dalių, 
, išmokė-

ŠTAI JIE YRA 
H Ji/')
—7TT------

TIKRA VERTĖ VARTOTŲ KARŲ. 
PIRKIT SAU KARĄ DABAR, GAU
SITE PILNA PASIRINKIMĄ IŠ 
MUSŲ STAKO. PAVASARIS GREIT 
ATEIS IR TIE KARAI BUS GREIT 
IŠPIRKTI. z

Chandler 2-door sedan $1,050 
Buick Master 6 eoach, ext. 1,075 
VVillys-Knight, coupė sedan 875 
Essex coach, bal. tinęs ....... 525
Hudson B^p. sėd., 4100 mi. 1,250 
Studebaker std. 6 dųp. phae. 725 
Studebaker std. 6 4-dr bro. 1,075 
Ford tudor sedan .......   325
Jordan 5-pass. sedan ....... 850
Jordan sport ........................... 875
Marmon sport touring .... 1,175 
Studebaker light 6 sedan 575.

RAKANDAI
GROJIKUS pianas, Edison pho- 

iškimštas parloro setas, 
bedruimio ir valgomo 
setai, bufetas, veidro- 

, davenport stalaš, siuvimai 
mašina ir indai, pigiai, 9yl2 kau
rai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2514

PARSIDUODA 4 kambarių l'urni- 
čiai, pianas, smuikas, minkšta^ se
tas. Gali ir kambarius rendavoti.

732 \V. I8th St.

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

notų grojiklį pianą sykiu su 72 ro- 
leliais ir duet benčiumi už $125 cash 
arba paimsiu notas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kovvalski.

2332 W. Madison St., Ist floor

Bridgeportas. — Bridgeporto Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu- 
bas rengia metini balių nedčlioj, 
sausio 24 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3135 S. Halsted St 
Ant šio baliaus bus naujiems na
riams įstojimas dykai. Gera proga 
pasinaudoti jauniems vyrams, t. y. 
įstoti > minėtą kliubą. Todėl pra
šau kitų organizacijų nerengti ant 
tos dienos panašių vakarų.

Komitetas.

SIULYMAIKAMBARiy
I8SINUOMOJA plidelis ir šviesus 

kambarys vienai ypatai, su valgio 
pagaminimu ar be. Randasi dailioj 
apielinkėj, netoli Mariiuette Purk.

- 6637 S., liyckwell St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusios merginos prie 
general merchandise. turi kalbėti 
angliškai. Nuolat darnas gerai mer
ginai.

Atsišaukjt,
5021 So. Ashland Avė.

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vaikinam ar fnerginonf? 2242 
W. 21 St.

REIKALINGA mergina ąrba mo
teris su vienu vaiku, dirbti prie na
mų ir pagelbėti prie krautuvės. Dar- 
baą nuolatinis, atlyginimas geras. 
Taipgi gali gauti pora kambarių pa
gyvenimui. G. A. C., 1458 W. 15th 
Si., Chicago, III. Tel. Canal 7119.

; 1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1924
1924
1924
1924
1924 Studebaker big 6 brougham 1,050
1^23 Jordan sport roadster ......  650

' 1923 Paige 6-66 5-pass. cotipe .... 675 
1923 Studebaker spec. 6 sedan .... 5751 
1923 Studebaker lt. (Rtour., refin. 275 
1922 Studebaker big 6, wint. sides 325 
1922 --- J -
1922 
1922 
1922 
1921 
1920 
1920
Cadillac spec. vietoria coupe .... 1,350
DAUG KITŲ KARŲ DEL PASIRIN
KIMO. TIE KARAI YRA PILNAI 
PERTAISYTI IR MES GARANTUO
JAME KIEKVIENĄ KARĄ.
Lengvais išmokėjimais arba mainais

ATDARA VAKARAIS IR 
NEDĖLIOJ

WEST T0WN AUTO 
EXCHANGE

4628-30 Washington Blvd.
Austin 9562

Essex 4 se-’an, refinished 
Buick 5-pass. touring ....
Buick 7-pass. touring ....
Premier sport ...................
Marmon touring ...............
Stutz sport .......................
Dodge touring, perfect .....

375 
275 
300 
350
550 
300 
100

Roseland, III. Amerikos Lietuvių 
Pil. Pal. Kliubas. Visj šio Kliubo 
nariai esate neatbūtinai kviečiami ant 
metinio susirinkimo, kuris įvyks sau
sio 11 d., 1926 m., 7:30 vai. vakare, 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107 St., 
Roseland^ III.

V. Krištopaitis, rašt....

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys dėl vieno vaikino, gera 
transportacija. 6515 So. Talman Avė. 
Prospect 10210.

AUTOMOBILIAI

HARGlENAS—ai\t pardavi-
3jo trukus uždaromas, mažai 

artotas tinkamas bučernei ir 
grosernei, bekarnei. Kreipkitės 

6631 So. Rockwell S t.
Nuo 6 vai. vak.*

ĮVAIRUS SKELBIMAI

DODGE SEDA N, važinėtas 6,000 
mylių, motoras ir užbaigimas kaip 
naujas, velour išmuštas, daug ekstra 
dalių, $475, 112 N. Kecler Avenue, 
Nevftda 0568.

North Sidės Bijūnėlio D-jos tė
vų susirinkimas įvyks panedėly,’ 
sausio 11, X v. v., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Yra svarbių 
reikalų, būtinai visi atsilankykite.

Komitetas.

Tel. Lafayette 5158-6488

RUBIN BROS.

1 WESTcbTT SEDAN, važinėtas 
8,000 mylių, motoras, užbaigimas ir 
tajerai kaip nauji. Daug’ekstra da
lių. $475, išmokėjimais. C. A. Hewitt, 
215 North VVestern Avenue, Seeley 
1277.

FORD 2 durų sėdan, cord taje
rai, Venteris, užrakinami ratai, 
shock absorber’is, storai malevo- 
tas, geras motoras. $75, bargenas. 
Visuomet atdara. 1741 \V. Madhon 
Street.

Birutės Choro vienų vyrų dainų 
pamoka įvyks šį vakarą kaip 8 vai., 
Raymond Chapel, 83! W. 31st St. 
Visi vyrai privalote būti laiku į pa
mokas. — Valdyba.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

DODGE TOURING, 1924, važinė
tas 4,000 mylių. Išrodo ir bėga kaip 
naujas. U. S. Royal cord’ai. Daug 
ekstra dalių, už $375.

2621 Monroe, Street 
Seeley 0640

DIANA straight 7 De Luxe sedan, 
5 pasažierių, 4 durių, važinėtas 4000 
mylių, maleva, motoras ir pertaisy
mas kaip naujas, 5 balloon tajerai, 
4 ratų brekiai, 2 bumperiai, daug ek
stra dalių, $1550, kainavo $2535.

Del ligos šeimynoje, išmokėji
mais.

2447 W.'Congress St. 
West 4237

Turiu parduoti gražų gųojiklį pia
nų, kad sukčius pinigų, naujas ver
tas $750. • Lengva grojimo ąkcija, 
gražus tonas, su 90 mielių, kaip 
naujas ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po $10 į mėnesį atsakantiems 
žmonėms.

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMO 
gero žmo- 

randasi ant So.

RE A L ESTATE BIZNIO OFI
SAS ANT 

Gera proga dėl 
gaus. Ofisas
Halsted tarpe 31 ir 35 gat. Lie
tuvių-lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso į- 
taisymai vėliausios mados. Tu
riu parduoti greitu laiku ir pi
giai. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju į Floridą. Gera proga 
kas nor padaryti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsišaukt kuo- 
greičiausiai į Naujienų Skyrių: 

3210 So. Halsted St.

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, ice cream, notion, žaislų, žur
nalų. geras kampas, nauji fikceriaį, 
sandėlis ir gyvenimui . kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi būt par
duota tuoj. Business’ Buyers* Ęureau, 
11 N. La Šalie St. Franklin 2976.

PARSIDUODA arba apsimaino 
ant namo restauracija. Biznis ge
rai eina, prie didelių automobilių 
šapų. Geras pelnas. 2404 Indiana 
avė. <

PARDAVIMUI Hardvvare ir vi
sokių sudinų: puodų, stiklų ir kl
iokiu visokių smulkmenų. Galima 
pirkti su visais stubos rakandais.

Kreipkitės:
.5135 Si Halsted St.

PPARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė, vaisių jr daržovių krau
tuvė. Telefonuokit Iinglewood 2259 
arba Wcntworth 5470.

PARDAVIMUI groserue. Biz
nis gerai išdirbtas per ilgus me- 
tuh. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
1844 Canalport Avė.

GIGANTIŠKAS PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS* 

šitie pianai yra pirmos klesos 
dėjime, labai numažintos kainos, 
yra dalis bargenų listo:
Julius Bauer, kainavo $375 dabar $273 
Mason A’ Hamlin 

kainavo $325 dabar $225 
Adam Scbaaf kęinavo $395 dabar $275 
Conover kainavo $275 dabar $185 
Steinvvay (Vertegrand) 

kainavo $700 dabar $600 
Apartment grand 
eolonial style kainavo $675 dabar $450 
Adam Schaaf grand 
eolonial style kainavo $950 dabar $775 
Adam Schaaf grojiklis 

kainavo $650 dabar $475 
Wurlitzer grojiklis 

kainavo $550 dabar $375 
Metams išmokėjimais 
ADAM SCHAAF 

319-321 So. Wabash Avė,

PARSIDUODA restaunintak dide
lių dirbtuvių apielinkėj. Geras pel
nas. Prieinama kaina. 1751 N.

PARDAVIMUI 4 krėslų barbeinę 
(Barber Shop), biznis senas, Lietu
viška. Tiktai 
mieste. Renda 
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės 
320 E. 14th Street 

Chicago Heights, III.

viena barbernė Siame 
pigi. Priežastį parda-

tuojaus:

PARSIDUODA IA Photo Studio 
vertės $2,500. Parduosiu už pusę kai
nos ar dar pigiau. Vincent Balchu- 
nas, 1300 W. Harrison Street.

PARSIDUODA virtuvės rakandai. 
Labai pigiai. Turi būt parduota | dvi 
dienas. 3022 Princeton Avė., l-mos 
lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI delikatesen, groser- 
nė, saldainių, notion ir tabako krau
tuvė. Netoli mokyklos ir geroji* vie
toje, 2% metų.lysas, senas ir išdirb
tas biznis, kambariai iš užpakalio, 
gera vieta gyvenimui. Apžiūrėkite. 
Nebrangiai.

937 W. 59th Street—:—.—.-------------
NAMAI-ZEME

Bridgeport Garage
3207-9 So. Halsted St.

Parduosiu arba išrenduo- 
siu biznį, kuris randasi ge
riausioj ir puikiausioj 
Bridgeporto vietoj. Gera 
proga — skubėkit!

k M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

GRAŽUS MŪRINIS 
BUNGALOVV

ug-Kieto medžio trimingai 
navietė, knygų šėpa, penties 
kuisai, stikliniai užpakaly por- 
Čiai, dideli su grindimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angliny- 
čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias plumbingas ir elektros fik- 
čeriai, $4,000 cash ir po $20 į 
mėnesį dėl padengimo palūka
nų už pirmą morgičių.už pirmų morgičių. 

CRAIN & MORELAND 
Budavotojai ir Savininkai 

3359 W. 55 St. 
kampas Homan Avė.

KAMBARIŲ naujas mūrinisb ________
bungalovv. $500 įmokėti, kituę leng
vais išmokėjimais. Tiktai keletas li
ko tomis kainomis, veikit greitai, 

norit bargeno.
McGurk Realty Co., 
5501 S. Kedzie Avė.

Republic ,4060

jei

SAVININKAS bYitinai turi 
duoti 6 1 ambarių cottage, 4 
garaža, furnas šildomas, 
$7000, 
vendą.

furnas 
įmokėti $2000,

McGurk Beaily
5501 S. Kedzie

kitus

Avė.

PARDAVIMUI 5. kambarių medinė 
roti uj u, lot is 50x125. $600 cash, ki
tus po $35.00 mėnesiniais išmokėji
mais. Prapertls aptverta. Gera vieta 
laikvti vištoms ir karvei. Randasi 
būda dėl vištų ir barnft dėl karvės, 3 
blokui nuo strytkarių. Kreipkitės: /

J. N. ZEWERT & CO. 
5882 Archer Avė.

• Tel. Prospect 8305
J. E. Vlastnick, Vedėjas

BIZNIAVAS namas, kampi
nis, 58 ir Hol/ey St., 2 krautu
vės, 6 kambariai, 2 karų gara
žas, mūrinis, D,4 metų senumo, 
greitam pirkėjui bargenas.

5758 S. Bobey St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are^ 

Lafayette .6788

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite? rašykite’ arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin
siu! jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbkit kol 
mokinsitės. Atsišauki!, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER l.OLLEGE 
105 S. Wel|s St. Tel, Franklin 4230

A i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NGLU KALB
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 naują būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commerclal

3301 So. Halsted SU Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
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Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Y’ra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kd 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 

•dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

par
ka rų 

.tiktai
kaip'

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos? pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalo\v, 
audros langai, stikliniai užpakalį 
niai porčiai, sieteliai, 2 karų gara
žas, medukai, didelis lotas, moder
niškas, $2000 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

McGurk Realty Co„
' 5501 S. Kedzie Avė.

Vyrai Pažiūrėkite 
j Ateitį

Jei jus norite uždirbti didelę algą 
ir dirbti trumpas valandas, pasižiūrė
kite šitą. Automobilių biznis reika
lauja daugiau IŠLAVINTŲ vyrų. El
ektros darbai taipgi pasiūlo gerai ap
mokamus darbus. Neeikvokit berei- 
kalo navo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsitės ir kuomet užbaigsite, 
taipgi gausime jums darbą. Išmoksi
te į keletą savaičių didelėj Graer 
Dirbtuvėj aktualiŠku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai au^omobiliiį 
ir elektros. Instrukcijos Ignition. 
Starting. Apšvietimo, Battery, Trou- 
I le Shooting, Overhauling ant 4, 6 

, i? 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
< lektros kursas. Didžiausia mokymo 

NEMOKĖK DAUGIAU RENDOS ' ^^itueija savo rųšįe.s, pasaulyje — 
I šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų.

Mes taipgi turime dienines ir va- 
karines klesas, 'Išmokėjimais, jei no- 

j rite. Rašykit dėl pilnų informacijų ir 
musu 64 puslapių knygutės.

GREER COLLEGE
Of Automotive and 

EJcctrical Trades 
2024 So. Wabash 

Dept. P Cal., 4600

AR JUS UžVYDIT namų savinin
kams? Kam laikyti jį? Naujas 5 
kambarių mūrinis bungalovv.

$60 I MĖNESI
$300 ĮMOKĖTI
$7000 VISO

Moderniški, ką tik užbaigti. Pa
imsim tuščius lotus kaipo dalį įnio- 
kėjimo. Pašaukit Mi. Busee, 7149 
S. Western Avė. Prospect 6133. .

BLOCH
Mes parodysim kaip gyventi sa

va locnainc name ir būti visuomet 
liuosas nuo namų savininko 

tiktai su $300 cash
Nieko nereikės mokėti iki kovo 

1. 1926. Gera ir greita transportu-į 
cija. Arti mokyklos, bažnyčios, te
atrai ir krautuvės.

BLOCH REAL ESTATE 
1038 S. 17 Avė. Mayvvood

Mansfield 0154


