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Tik pasaulio revoliucijaiSz užpuolimas traukinio

gelbėsianti Rusiją
Prašys Lygą ištirti frankų 

fabrikavimą Vengrijoj
'Meksikos banditai, puolę trau

kinį, išskerdė 50 žmonių
Rusijos išganymas esąs 

pasaulio revoliucijoj
Buchaiinas sako, kad viena pa

ti komunistinė valstybė nega
linti plėtotis

MASKVA, sausio 11. Ko
munistų teoretikas ir sovietų 
tarybos narys, Nikolai Bucha- 
rin, ilgame stfaipšny, nagrinėja 
klausimus, 
komunistų 
ginčuose.

Sustojęs 
rios buvo kai kurių vadų parei
kštos dėl galimybės sočiaiizuoti 
tokią atsilikusią valstybę, kaip 
Rusija, Buchaiinas sako, kad 
nėra jokios garantijos, kad Hu- 
sija galėtų atsisteigti be tarp
tautinės revoliucijos, bet vis tik 
ji dėl savo techninio ir ekono
minio atsilikimo ir nėlššlvysty- 
mo nežusianti, nes jos ekonomi
nis gyvenimas palengva vis 
progresuojąs.

“Jei kas klaustų mus”, sako 
Bucharinas, “ar gali būt amži
nai tokia situacija, kur, # be 
tarptautinės revoliucijos, mes 
galėtume ramiai žengti priekin, 
mes atsakytume, kad ne.

“Mes užimame 
mes rutulio dalį, 
laimi silpnį. Penkis 
valdo musų priešai, 
ki galingi kraštai,
tinęs Valstijos ir Didžioji Bri
tanija su savo milžiniškomis 
karo ir technikos jėgomis.

“Ar jie kada nors bandys 
mus pasmaugti, ar iki šimtme
čio pabaigos žiūrės į mus ra
miai ir nieko nedarys?

Kova busianti neišvengiama
“Aišku, kad kada nors kova 

bus neišvengiama. Ar mes gali
me sakyti tikrai, kad tokią ko
vą laimėsime mes? Jei Vaka
rų darbininkų klasė padės savo 
kapitalistams prieš mus, su
prantamas dalykas, kad laimė
sime ne mes. -

iškeltus pastarojo 
partijos suvažiavimo

“Iki šiol mes išsilaikėme dėl 
to, kad darbininkų klasė visose 
valstybėse laikė savo buržuazi
ją už pavadžio. Jeigu ne tai, 
mes veikiausiai botume senai 
žlugę, kaip kad žlugo musų 
draugai Vengrijoj, •— butume 
tikriausiai žlugę 1918-1921 me
tų puolimuose.

“Be abejo, jei neįvyks tarp
tautinė revoliucija, niekas ne- 
gal garantuoti, kad kapitalistai 
mus neprarys, kad mes nebusi
me pasmaugti.”

Rusijos kompartija gyvenanti 
aštrų krizį

Paskerdė penkiasdešimt žmo
nių — pasažierių ir traukini 
lydėjusių kareivių

J. V. protestas Meksikai 
ir Meksikos atsakymas

Meksika turinti teisės pasiga
minti nuosavus įstatymus,) 
kaip kiekviena valstybė

Reikalauja modifikuot 
imigracijos įstatymą

Žydų deklaJantai nori, kad bu- 
tų leista atvykt Amerikon jų 
žmonoms ir vaikams

Buvęs caro šnipas pa 
smerktas sušaudyti

Caro valdžiai buvęs išdavęs 200 
ievoliulininkų; reveliacija dėl 
Stolipino nužudymo

Didelis Meksikos darbi 
ninku laimėjimas

Teismo sprendimu, kompanija 
turi sumokė! streikininkams 
milioną dolerių

šeštąją že- 
bet esame 
šeštadalius 
tarp jų to- 
kaip Jung-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimu poslapius kasdie
ną. Parašykite^ į Naujienas ką 
turit parduoti,t o pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbtomis Naujie
nose.

MEKSIKOS MIESTAS 
šio 11. — 1 
reikalų min 
išleido pareiškimą, kad jis 
vęs iš Jungtinių Ve’, tijų 
sadoriaus Shęfiįieldo p.utestą 
prieš naująjį Meksikos aliejaus 
ir žemės įstatymą, kuriuo at
imama iš svetimšalių kontrolė 
žemei ir gamtoj turtų šalti
niams Meksikoje.

Užsienių minUteris sako, kad 
jis keletą kartų turėjęs pasi
kalbėjimų su Jungtinių Valsti
jų ambasadorium klausimais, 
liečiančiais t . naujojo įstatymo 
provizijas, ir, Meksikos valdžia 
visados žiurėjus Amerikos pre
tenzijų ir į jas savu laiku 
atsakius. /

Meksikos užsienių ministeris 
sako, kad ambasadorius Shef- 
field savo dantinėj notoj pa
reiškiąs vilties,jogei naujasis 
įstatymas Jiusiąs taikomas taip, 
kad amerikiečių interesai 
sikoj nenukentėsią.

“Meksikos valstybė”, 
Užsienių ministeris, “turi 
pasigaminti sau įstatymus, 
kaip kad kiekviena kita sąya- 
rankė ii! nej>riklaiis6mn valsty-A fftusi^ kongne^ę 
hė. Meksikos valdžia pabos tik 
tokių atsitikimų, kur, vykdant 
įstatymą, svetimšaliams bus 
padaryta žalos. Tękiais atve- 

j ausis, 
kacį įstatymu padaryta jieips 
nuoskaudos, Jie ghiės Kreipeis į 
Meksikos teismus ir reikalauti 
atlyginimo.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 11, — Praeitą šeštadienį 
buvo padarytas baisuj Meksi
kos banditų Užpuolimas pasa- 
žterinio traukinio, bėgusio iš 
Guadalajaros į Meksikos Mies
tą. Puolimas įvyko netoli Yu- 
recuaro, Michoacano valstijoj.

Visa traukinį lyuejusių ka
reivių sargyba buvė banditų 
išžudyta, daug pasažierių iš
skersta, o kurie buvo Pulmano 
vagone užsidarę, buvo su visu 
vagonu sudeginti. Viso išžu
dyta apie penkiasdešimt žmo
nių.

Atrodo, kad užpuolimas bu
vo iš anksto suplanuotas.

Pulkininkas Nunez., daly va-'
vęs pastarajame maištininko 
Estrados sukilime, su dvidešimt 
vyrų apleido Guadalajarą, ir 
keletą mylių nuo miesto laukė, 
pasislėpę, traukinio ateinant. 
Traukiniui prisiartinus, jie 
staiga ėmė šaudyti, tuo tar
pu kita jų bandos kuopa, kuri 
važiavo traukiniu kaipo pasa- 
ži ertai, puolė vagonuose trauki- 

ir ėmė 
juos žudyti. Traukinis buvo 
priverstas sustoti.

Kai kurie traukinio 
jai subėgo į Pulmano 
iš vidaus užsirakino,

sau- 
Metai kos užsien ių 
listcris Saenz vakai

cr 1-

Praeitą sekmadienį Chicagos 
žydai deklarantai (ateiviai, tu
rintieji pirmas pilietybės popie- 
ras) laikė Liberty Hali susirin
kimą, kuriame buvo priimta ir 
Kongreso imigracijos komisijai 
pasiųsta rezoliucija s imigracijos 
įstatymo modifikavimo leika- 
lu.

Deklarantai, kurių susirinki
me dalyvavo daugiau kaip trys 
šimtai, savo rezoliucijoj prašo,’ 
kad kongresas imigracijos įsta
tymą pataisytų taip, idant de- 
klarantų žmonos ir vaikai butų 
įleidžiami Amerikon virš kvo
tos. ’

Mek-

sako 
teises *

Bucharinas prisipažįsta, kad j ni lydėjusius kareivius i
Rusijos komunistų partija per
gyvenanti aštrų krizį. Jis smer
kia (Opozicijos gęupių atakai 
prieš Lenino naująją ekonomi
nę politiką, pareikšdamas, kad 
Zinovjevas su 
norį “nep’ą” 
politiką) pakeisti “nop’u”. tai 
yra nauja opozicijos partija.

Buchaiinas be t6 aštriai kri
tikuoja Leninienę dėl jos -susi
dėjimo su “nop.” •

Susirinkimas išrinko tam tik
rą komitetą, kurio uždavinys 
bus susižinoti su kitų svetim- 
kalbių laikraščių atstovais Chi- 
cagoje, idant jie pradėtų kam
paniją tarp savo tautiečių de- 
klarantų imigracijos [statymo 
pakeitimo reikalu. Komitetas 
taipjau rūpinsis prikalbinti uni
jas, darbininkų ratelius, drau
gijas ir mokyklas, kad jos da
rytų spaudimo čikagiškiems 
kongresmanams, idant jie sten- 

del įstatymo

MASKVA, sausio 11. — Gu
bernijos teismas šiandie pa
smerkė mirties bausmei Alek
sandrą Nikuliną, kaltinamą kai
po buvusį caro šnipą ir išdavu
sį į “ochrankos’’ nagus apie du 
šimtu rusų revoliucininkų.

Tardymuose Nikulin prisipa
žino, kad išdavęs daug revoliu- 
cininkų caro valdžiai, bet jis 
teisinosi tuo,, kad dėl vargo bu
vęs priverstas mesti sąžiningą, 
universitetą baigusio žmogaus, 
darbą ir patapti šnipu, už ką 
jis gaudavęs geresnio atlygini
mo.

Nemažos sensacijos teisme 
padarė Nikulino pareiškimas, 
kad prie nužudymo Stolipinp 
1911 metais prisidėjus caro 
slaptoji policija, nors kaipo 
tikras Stolipino užmušėjas bu
vo mirties bausmei pasmeiktas 
ir nužudytas Dimttry Bogrov, 
advokatas ir 'buvęs Petrogrado 
gryno maisto komisijos sekre
torius.

Bogrov nušovė Stolipiną‘1911 
metų rugsėjo 14 dieną viename 
teatre, Kijeve. Bogrovo padėjė
jas tuomet pats nusižudė.

MEKSIKOS, MIESTAS, sau
sio 11. — Aukščiausias teismas 
išsprendė, kad Aguila Oil kom
panija turi sumokėti streikavu
siems savo darbininkams du 
milionu pesų (1 milioną dole
rių) algos už streiko mėnesiu#, 
arba garantuoti, kad paskirta 
suma jiems bus išmokėta, ki
taip darbininkams nebus leista 
grįžti į kompanijos įstaigas 
dirbti.

šitokiu teismo # sprendimu 
darbininkai labai nudžiugę. Jie 
žiuri į tai kaip į begalo svarini 
darbininkų laimėjimą, kuris le
mia jiems laimėjimų ir ateity.

Danijos karininkams 
įsakyta apleisti 

masonus

tarnauto- 
vagoną ir 
bandyda- 

savo šalininkais mi ,en kartu su pasažie-
(naują ekonominę riais. Bet banditai,. nuveikę jais, kur svetini štiliai 

pasažierius ir sargybą kituose 
[vagonuose, sulaistė Pulmano 
(vagoną gazolinu ir padegė. Va- 
1gonas 
ir visi 
darė, 
nai.

Po to banditai, sulipę maši
non, nuvažiavo su savo grobiu. 
Jie apiplėšė ir sudegino arti
miausią stotį, paskui, sukulę 
lokomotivą, pėsti pasišalino į 
miškus.

Meksikos prezidentas Gailės 
t įsakė federalei kariuomenei 
| tuojau vykti banditų gaudyti, 
ir nepaliauti, iki visi žmogžu
dės bus suimti gyvi ar negyvi.

supleškėjo, o ugny, žuvo 
tie, kurie ten buvo užsi- 
Sudeginta ir kiti vago-

Del netikrų pinigu fab 
rikavimo Vengrijoj

Buvusios karaliaus myli 
urnos noripensijy

Čechoslovakija ruošias prašyti 
Tautų Sąjungą padaryti to 
skandalo tardymą

LONDONAS, sausio 11.
Times korespondentas praneša, 
kad čechoslovakijos vyriausybė 
daranti žingsnių susižinoti su 
kitomis mažosios antantos val
stybėmis, idant bendrai pasiū
lius 'tautų Sąjungai, kad ji pa
darytų tardymą ir susektų,, ku
rių politinių motivų butą užpa
kaly to sąmokslo Vengrijoj su
fabrikuoti 30 biliorųj Francijos 
frankų.

Iš Budapešto praneša, krd 
padaryta daugiau areštų ryšy 
su netikrų pinigų tabrikavimu, 
ir kad valdžia nutarus likviduo
ti galingą “Atbudusių Madžia- 
rų” organizaciją, vedusią uolią 
nacionalistų darbuotę Vengri
joj.

Kongresmanas rezig
navo; eina kalėti

\\ ASHINGTONAS, sausio 11. 
— Aukščiausiam teismui atsi
sakius iš naujo peržiūrėti jo 
bylą, . kongresmanas Langley 
(rep., Ky.) šiandie rezignavo 
iš savo vietos atstovų bute.

Kongresmanas Langley buvo 
patrauktas atsakomybėn dėl 
laužymo prohibicijos įstatymo. 
Teismas, radęs jį kaltą, pa
smerkė dvejiem metam fedeia- 
lio kalėjimo Atlantoj. *

Medžiodamas nusišovė

AUBORA, III., sausio 11. — 
Medžiodamas vakar netoli She- 
ridan, IN., pats savo šautuvu 
netyčia nusišovė Orville Glea- 
son, 16 metų berniukas.

modifikavimo.
Deklaruotų 

rinko pagaliau 
mitetą iš penkiolikos narių, su 
čemovu kaipo pihnininku ir 
Jos. Rombergu kaipo sekrato* 
rium. 7

KOPENHAGA, Danija, sau
sio 11. Valdžia išleido dekre
tą, kuriuo draudžiama armijos 
ir laivyno oficierams būti ma
sonų ordeno nariais, Karinin
kuose tatai sukėlė stipraus pa
sipriešinimo. Jie klausia, ar de
kretas* taikomas ir karaliui 
Kristionui, kuris, kaip ir jo tė
vas Fridrikas, %ra masonai.

susirinkimas iš-
• vykdomąjį ko-

Trys žmonės užmušti 
traukinio katastrofoj

i

TITUSVILLE, Fla., sausio 11. 
( - Florida East Coast gelžkely, 
netoli nue Titusvillės, vakar su
simušė du traukiniai. Katas- 

1 trofoj trys asmens buvo už
mušti ir apie trisdešimt pasa- 

1 žierių sužeista. Tarp sužeistųjų 
yra automobilių fabrikininkas 
W. C. Darant, važiavęs savo 
privačiame vagone.

Nailiac Mokime karaliui Taip antai Meklen-' įmuštieji
IvdUjdu lllunilUu !\dldl!uu burgo-Strelico sosto papėdiniai tarnautojai, visi juodieji, 

f • a a m • • t 1 •

BERLINAS, sausio 10.; — 
Vokietija turi vargo ne tik su 
savo dvidešimt septyniomis, 
nuo sostų nuvarytomis, karalių 
dinastijomis, < i reikalaujančiomis 
iš valstybės alitnonijos, bet il
su kai kurių buvusių valdovų 
mylimosiomis, -kurios irgi rei
kalauja iš valstybės stambių 
pensijų, Taip antai Meklen-1 yra traukinio

Prof. Bugajevsky kalti
namas dėl šnipavi- 

mo carui Sacco-Vanzetti byla

o-MASKVA, sausio 10. 
desoj prasidėjo byla ] 
riaus Bugajevskio, kaltinamo 
dėl tarnavimo caro “och rankai” 
1894 metais. Sako, kad prof. 
Bugajevsky išduodavęs slapta
jai policijai savo draugus,, vei
kusius politikoj, ir informuoda
vęs ją apie politinę literatuią, 
kuri slaptai būdavo iš užsienių 
Atgabenamą į Kusi ją. ITieš 
prof. Bugajevskį stoja daug 
liudininkų.

BOSTON, Mass., sausio 11. 
—- AukACiaui ias valstijos teis
ynas šiandie ėmė svarstyti Sac- 
co ir Vanzetti apeliaciją dėl jų 
bylos” atnaujinimo, 
pasmerkti mirties 
įtarimo,, kad neva 
1920 metais South

- batų kompanijos 
jo palydovą.

Abudu yra 
bausmei dėl 

jie nužudę 
Braintree 

kasininka ir

Laivas apvirto; 80 as
menų išgelbėta

CARBONDALE, ‘III., sausio 
10. — Cobdene vakar sudegė 
piliečio Modglino namai, ku
riuose sudegė taipjau du jo nja- 
ži vaikai. Tėvų nebuvo namie, 
kai gaisras kilo.

M1AMI, Fla., sausio 11. —. 
Del stiprios audros, Biskajos 
įlankoj ^apvirto burinis laivas 
Prins Valdemar. 
šimt jurininkų 
tapo išgelbėta.

Aštuoniasde- 
ir darbininkų

----------- pristatė sensacingą reikalavi-
šventojo miesto valdovu paskel- mą, kad Vokietijos respublika 

bta sultanas Saud, nuvertęs mokėtų po 5,000r. dolerių pensi- 
Hašamitų dinastiją ' jos kas metai toms tituluotoms 

------------ moterims, kurios turėjo romah- 
K/VIRAS, Egiptas, sausio 11. sų su senu Meklenburgo-Stroli-

— Pranešimai iš Jeddos skel- co didkunigaikščiu, ■ mirusiu 
1914 metai.?.bia, kad šventojo Mek 

to karalium tapęs į 

Nedžo sultanas Ibn 
kurs praeitą mėnesį 
atsisakyti sosto Hedžazo kara
lių Ali.

Ali, apie kurį nesenai buvo 
pranešta, kad jis esąs Bagda
de, priverstas atsisakyti sosto 
ir visai pasitraukti iš politinio 
gyvenimo, tuo pačiu 
Hašamitų dinastijos viešpatavi
mą Hedžaze.

kkųs mies- 
pa skelbtas 

Saudas, 
privertė Suvargęs kunigaik

štis nusižudė
VIENNA, Austrija, sausio 

If. Kudenburgo pily nusižu
dė Lichtenšteiho kunigaikštis 
Aleksandras,, kunigaikščio Frid- 

pabaigė richd ketvirtas sūnūs. Nusižu
dęs dėl to, kad buvęs “broke’’ 
pinigiškai.

Policijos viršininkas 
areštuotas dėl ban

ko apiplėšimu

FIILLSBORO, Mo., sausio 11. 
— De Soto miestelio policijos 
viršininkas, Lionei 
tapo suimtas dėl 
gruodžio 30 dieną 
American banko.

Kiniečiu laivas pa
skandintas

ŠAN MAJUS, Kinai, sausio 11.
Canadian Pacific pasažierinis 

garlaivis Empress of Asia, 
plaukęs į Vancouverą, šiandie 
užgavo ir paskandino Iluanpo 
upėj Kinų garlaivį Tungšin. 
Tungšin buvo beveik pusiau 
perskrostas, ir per penkias mi
nutes nuėjo dugnan. Septyni 
jo įgulos žmonės taipjau pri
gėrė.

Armijos aviacijos ofi- 
cieras užsimušė

W. Hearst, 
apiplėšimo 

De Soto

HOUSTON, Tex., sausio 
Nukritus aeroplanui iš 

pėdų aukštumos, vakar užsimu
šė lėkęs juo leitenantas Ray-

- Chicagai ir apielinkei oficia ’ ^ond 
Js oro biuras šiai dienai pra- z,aus- 
našauja: • !

200

Sherburne, 34 metų am-

ŽUVO PO LEDUAplamai gražu, bet daug šal- 
Areštuotasis čiau f vidutinis, didžiumoj vasa- 

prksipažino, kad jis pats plė^i- ros vakarų vėjas, 
me nedalyvavęs, bet pateikęs 
apiplėšimo planą, aprūpinęs plė
šikus ginklais ir, po apiplėšimo, 
padėjęs plėšikams pabėgti. Iš 
išplėštų iš banko 10,640 dolc- šiandie saulė teka 7:17, iei- nuėjo dugnan. Vieno jų kūnas 
rių jis tečiau nieko negavęs.

KENOSHA, Wiš., sausio 11.

simum 33*, mmimum, 4 vUl. po .. x , .... , .', . . f dužo ir automobilis su dviem
' pasažieriais, ledo darbininkais,

džiasi 4:39 valandą. tapo surastas.

HARRISBtlRG, Pa., sausio 
l(h Pennsylvanijos valstijoj 
praeitais 1925 metais žvėrių ii 
paukščių medžioklėse 45 as- ga.
mens buvo nušauti ir apie 200 bes visų priemonių 
sužeisti. epidemija.

TAMPA, Fla., sausio 8. — 
t 

čia tarp vaikų, ypač mokyklas 
lankančių, išsiplatino raupų li- 

Sveikatos vyresnybė grie- 
kovai su



Kviesiu! Savo Gimines
Iš Lietuvos Per45 Broadway, New York City

NAUJIENAS

PAVLAVICIADABAR
Naujienų Laivakorčių Skyrius

patarnavimą ke

Kreipkitės ypatiškai

30 žmonių užmuštaVilnius NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chieago, III

SKAITYTOJAU!
DYKAI D EL JŪSŲ

dar

vai

Vardas

Adresas

85 metai paty
rimo gydyme 
chronUkų Vf-

3514-16 Roosevelt Rtl 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

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.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė

Konduktorius 
visokį dirbą pigiotni

Pluniberis. Darau 
kainomis.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1789 So. Halsted St
Chieago, III

ir pa
atnešdamas n a u

Įplaukimus milžino 
i pa- 

~ — Lines 
Paklauskite vietos dgento apie 
laivakortes, arba tapykite pas

100 N. LaS'alle St., Chieago, III 
arba prie vietinių agentų

vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas* 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi f Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų. -

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provy arba bylų Lietuvon 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, neg iŠ čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas guriausiems savo daly
ko žinovams.

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną 
daugink juos 
jų skaitytojų

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau 
siasinformacijas ir geriausi L 
liaujantiems iš Lietuvos.

todėl n šri-Jė- 
/ kiėlio 

pavojing/u ne*

Nušautas Genna 
švogeris

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

Undertakers C o.
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

8238 So. Halsted St.,
Phohe Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėiimų.

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

PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 
i1 PASIRINK S AU DOVANAS

m a u z jų
nušovė du
kos vadų
Springola.
lis žuvo susirėmime su policis 
tais, kuriame žuvo ir du poli 
cistai. ' x

A. BARTKUS, Prea.
1619 W. 47th St„ Tel. Boulevard 7101, 1892, Chieago

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba- 

liai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TI KIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas
NORTH GERMAN

DATOGIĄ, mettą kelione vienu ii 
* puikiausių pasauly laivų, ruimingą 
kambarį, erdvų denį paaivaikačiojunui 
ir apačiai gero maisto—tą viską jus 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lines, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Didės Šamo.

Apsimoka visados gauti pilnų In
formacijų apie 
gtažuolio Leviathan didžiausio 
šauly laivo taipgi kitų U. S. 1 
laivų, 
pigias

Nors jo brolis ir sako, kad 
jis tapo nušautas iš keršto, kad 
mažai davė pinigų apginimui 
dviejų italų, kurie prie 60 ir 
•VVcstern gatvių susirėmime nu
šovė du policistus, bet policija 
spėja, kad jis veikiausia žuvo 
sąryšy su nušovimu O’Bannion. 
Mat O’Bannion ša ik a keršyda- 

vado užmušimą, jau 
Genna broliu, jų šai- 
Amatuma ir dabar 
Trecias Genna bro-

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

Pereitą šeštadienį vakare ei
nant iš Amato restorano prie 
914 S. Halsted St. ir sėdant1 | 
savo automobilių taix> nušau
tas Henry J. Spingola, švoge- 
ris Genna brolių. Jis buvo dar 
jaunas, gimęs ir augęs toje 
apielinkėje, kurioj ir liko nu
šautas. Buvo įmigęs advokato 
mokslus, bet niekad advokatū
ra neužsiėmė, nes ir šiaip bu
vo gana turtingas žmogus, ku
rio turtas siekė keletą šimtų 
tūkstančių dolerių. Spėjama, 
kad jis ir Genna brolius įstatė 
į munšaino biznį.

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujo* dvasios Lietuvos Valytoja!, lengva ir kiekvienam 
vuprantama t ulba pradeda savo raštą: f

‘‘Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik vi^a Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernui, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ria turėtų rūstis pas kiekvieną žmogų.

’ * \ v* * • ;
Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,

, Vilnius musų buvo, musų bus Z
' įsigyk Vilnių ir susipažink.

Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda
NAUJIENOS ' , i

1739 So. Halsted Str., Chieago, III.

Per pirmas 10 dienų sausio 
menesio automobiliai užmušė 
jau 30 žmonių, arba vidutiniš
kai po tris žmones į dieną. .Dau
giausia kaltas neatsargus auto
mobilistų važinėjimas slidžio
mis gatvėmis, o išdplies ir pa
tys pėstieji, kurie neapsižiuri 
eidami skersai gatvę ir nepa
galvoja, kad esant slidžioms 
gatvėms ir pėstieji turi būti 
atsargesni, nes dabar automo
biliai nebegali taip greitai su
stoti kaip kad vasara ir, todėl 
nereikia bėgti skersai gatvę au
tomobiliui jau netoli esant.

Sekmadieny automobiliai už
mušė tris žmones.
—--- - — , , >, ...

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PFTTSBURGH, A R ABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-Čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba .

WHITE STARJBiNE 
RED STAR LINE

127 So. State St- Chieago. III.

. M R. M ATT GALLICK 
Box 92, De Topt, Mich.

Rašo: “Prašau prisiųsti man 
vieną skrynelę Bulgarian Herb 
batos. Tai yra stebuklingiausias 
stas dėl sveikatos ir greitai panai
kina blogiausj Šaltį, čia prisiitnčiu 
$1.25”.

Bulgarian Herb Arbata parduoda
ma visose vaistinyėiose po 35c, 75c 
ir $1.25.

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 

drabužius.

■ ■■■ ■■■!!■■*■■■ MM |

Matai Kas Dedasi?

kad jūsų sistema 
liuosk nuo ligų, kurion kenkia 
jūsų 'darbo ir pasilinksminimo, 

kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, IJ ik lėtėji
mo Vidurių^ Reumatizmo, “Neuritis“ 
Galvos Skaudėjimo, 
kurtimo, Paralyžo, "Ix>coinotor Ata
ria’1, Bronchito. Astma, Anemios, 
Skuuddiii), Egzema, 
Pasididinimo Gručolų, 
kitas ligas tankiausiai 
raus 
geru gydymu galima iigydyti.

Ateikit ir gaukit gerą 
gydymą 
riausius Serum, ėiepus, 
Antitoxin 
gyduoles, 
pines “6C 
las. , 

Rodą Dykai

Kuomet kiti 
rAiytojai ap
vils — ateikite 

pas:

RODĄ DYKAI
tikro specialisto in jo pagelbinirjtą. 
Tas specialia pasiūlymas yra '/'Ate 
tiktai trumpam laikui, 
liokit, atsilankykit šiandien 
j imas visuomet yra 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrą krav 
jo ligų yra musų specialumas.

ŪOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Rusiškos* ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89B2

Miestus.................................. stato...........
Išpildyk ir fciiųsk Naujienoms

„Plauk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brangiau 
per Bremsn ar Cherbotųg

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
1H9 N. Dearborn St. 
f w H J2 augštas

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, 
yra liuosk nuo

tylėdami ?
Slogų, 

atizmo. 
Nervingumo, 
"Locomotor 

Astma, 
Slinkimo Plaukų, 

Skrupulus ir 
ligas tankiausiai yru netva- 

ir silpno kraujo ir tankiausiai ..
.ir teisingą 

Savo praktikoj vartoju ge- 
Serum, ėiepus,' Bakteryn, 
ir specialės “intravenous” 

Taipgi teikiu tikras Kūro
je! yra reik*'

Kalbame 
Lietuviškai 

Valandos nuo 9 ryto iki 6: 30 va
kare kasdien. Ujarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakąre. Nedėlioj, 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chieago
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TAUPYKI! DABAR
Kuomet laikai yra geri, nes 
kas žino kę rytojus gali at
nešti. Nėra geresnio laiko 
dėl taupinimo kuomet už
darbis yra ganėtinas ir ge
ras bankinis patarnavimas 
bus pas'

NAUJIENOS. Chicago, TU

tDRESFONOENCUDS

Ply mouth, Pa
* Kapiniu stovis

Resursu netoli 
$20,000,000

Kaspar American 
State Bank

1900 Blue Island A v., Chicago, III
, Kginpas 19th Street

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

1 O53’MilwauKee Aye.
Ant X<‘lowskio aptiekus. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 |k> pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedalioj nuo 11 iki 12 dieną

PUIKUS - NAUDINGI (REPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu 
vėse parsiduoda po< 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
^uaidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug at mažai pirkiniu Gaunami Naujiėnų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ž

1739 So. Halsted St
NAUJIENOS,

Chicaffo, IH

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

E. J. McQuaid
i 5822 So. Racipe Avt. 

Tel. VVentworth 0209 **• 
Englewood 4760 t

SLOGOS?
PRAšALINklT JAS

SU TERPENTINU

Tel. l^afayrtte 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuviu, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauslai.
M. Yuška,

3228 W. 3K(h Chicago, III.

PINIGAI
I M

Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
galvos slogų, skaudamos gmklės ir 
krutinės, yra terpentinas. Jis veikia 
gerai, bet žalias terpentinas degina 
ir turi labai stiprų kvapą. Mokslas 
surado būdą dėl prašalinimo to stip
raus kvapo ir deginimo, bet pasiliko 
visi geri ir gydanti dalykai. Tas nau
jas, malonus stovis terpentino yra 
dabar žinomas kaipo ‘ITurpo — Ter- 

I pentino Ointmentas”. Jis dasiekia už
degtas raumenų vietas kaip niekas 
kitas, ir prašalina slogas labai grei
tai. Taipgi prašalina karšt}. Paleng
vina galvos skaudėjimą, išvalo gerk
lę ir krutinę labai greitai. Terpen
tinas yra nuo senai žinoma gyduolė 
— bet Turpo dar padidina jo gei-u- 
mą. Jis palengvina taip .greitai, kad 
jus turite nusistebėti, nusipirkite už 
35c arba 70c slovikelj- bile kokioje 
aptiekoje arba rašykite dėl DYKAI 

I Kampelio pas The Glessner Company, 
i Findlay, Ohio. Turėkite Turpo na

mie dėl nelaimingų atsitikimų.
I »___________ ______ , ,

Roselando

Lietuvon

Atėjo žurnalai “Kul
tūra” No. 11 ir 12. Kai
na 45c: Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, HL

Roselandirčiams ir ken

.ehigtoniečiams ti rt i m-

iausia įstaiga pasiunti-

mui pinigų Lietuvon
yra Tupikaičio aptieks,

Kast 115th St. Pi-

nigai nueina Lietuvon

greitai, sy pilna 

rantija.

gva-

Iš Boselando ir Ken-
singtono siųskite

gus Lietuvon per

pinir
Nau-

j ienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E.

115tb St., Kensington.

Gruodžio 27 d., 2 vai. po pie
tų, buvo Inikomas Uotuvfų 
Laisvų Kap nių Bendrybės me
tinis susirinkimas 
ko svetainė

Knygų peržiūrėjimo kųmisi 
ja išdavė sekamą metinį rapor
tą: ’

Per
jeigu

Per

\. Stravins
10 Ferry St. >

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmui I
Trinkite greitai taip, kad iis 
•tebftinaa linimentas peraiaunktn 
per oda i pat tų vietų, ii kur 
paeina nesmnR’umai.
Pain-Expcllcria palengvina kraujo 
sukenima ir atateigia nbrmalj 
kraujo tekėjimų gjslomie.

3Sc ir 7Oc vaistinėse. Tcmykite. kad butų 
Inkaro vaicbuženklis ant pakelio.

F. AD. R1CHTER A CO.
. Berry & South Sth Sta.
‘ Brooklyn, N. Y.

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Blvd. 3138 
įM. Woitkiewicz- 

BANIS

praeitus metus viso 
. ................. $612.15

tą patį laiką išmo
kėta viso ......................... $408.23

Lieka pas iždininką $203.92.
11 ypatų skolingi už 11 

lotų ..................... ........
3 ypatos skolingos 

nuošimčiais
Budnikas ir įrankiai 

žemės# ........................... ’
Lotai dar neparduoti 

816l/>, dabartine kaina su
daro ........................ • $15,825.00

$478.25 
su 
$125.00 
ant

120.65

Viso sudaro ....
Skolos yra viso

Vertė Bendrovės

$16,747.82
2,700.00

tokia:
$14,047.82

nėra priro-šioje skaitlinėje 
kuota pavienių duobių žemė.

Valdyba yra išrinkta šiems 
metams: pirm. M. Kalauskas, 
11 Butlere Alley, Pittston; vi- 
ce-pirm. J. Simokaitis, Ply- 
mouth< fin. sekr. St. Žukaus
kas, 42 Keith, Lee Park; prot. 
rast.. .1. Staskevičia, 450 Main, 
Plymoulb; ižd. K. Rendarci- 
kas, 613 Main, Edvvardsville; 
iždo glob. Kaz. Cicelauskas. 40 
Keith. Lee Park ir J. Bagdžiu- 
nas, Plyrhoutb. Aukščiau mi 
nėta valdyba yra po kaucija.

Vietiniai gyventojai galite 
kreiptis prie bile vieno valdy
bos nario, gausite teisingas in
formacijas; taipgi galite ir lotą 
nusipirkti. L. L. K. B. susirin- 

mai bus laikomi kožną mėne
sį paskutinį nedėldienį, 2 vai. 
po pietų, toj pačioj svetainėj.

—Fin. Sek. St. Žukauskas.

M. Petrausko koncertai
Kompozitoriaus ir dainininko 

—liuoso meno dailininko Miko 
Petrausko, koncertai įvyks šio
se vietose:

Sausio 16

17

d

d

Amsterdain,

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Bouievard 18it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakar-iis nuo 6 iki 8 vai.
NędŠHnras nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos vieuose teismuose. — Ab
straktai. —- Ingaliojimai. — Pm- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

T

JOHN KDCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

j

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yanfci 0062 
7—9 v. v. apart Panedilio ir 

Pčtnyčios.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Advokatai

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute- 
rijos kolegiją; 4 
ilgai praktika- I 
vusi Pennsyl- H 
vanijoa ligon-1 
bučiuose. Sąži- I - 
nirfgai • patar- H 
nauja, visokio-1 
se ligose prieš 
gimdymų, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

laike 
ir po

S

tat.
M ^KUŠERKA 
^Mj’asekmi orai pa- 

tarnauja MnotO- 
EB rims 'prie gimdy- 
vMmo, patarimai 
Hadykai moterims 

merginoms. 
*1113 South 
Halsted SI.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halsted Street 

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto 

k Akiniai $5 ir augščiau į

Worcester,

24 d., New Britain,

Sausio
Mass.

Sausio
Conn. Po piet.

Sausio 24 d.
Conn. vakare.

Sausio 31 d..
Pa,

Vasario 1-3 d.

Waterbury,

Ph iladel ph ia, •

Rochester, N.

— .................... .... I . ................................................. ..........

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjr 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
t 77 
Cor.

W. VVashington St.
Washington & Clark

Vasario 6-7 d., Detroit, Mich.
Vasario

Mich.
Vasario
Vasario 

cago, III.

10 d., Grand Rapids,

12 d., Cicero, III.
14, 15 ar 16 d., Chi-

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir

šta. nuo šalčio pasekmių. Viena pneunie 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly 
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hill’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kap žiemą sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
dar nerado goresnio būdo. Visose uptio- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk

CASCARĮĮ
Raudona Dėžė

UININE
su paveikslu

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St, Chicago
Phone Canal 2591

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 96110

j. P. WAITGHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 009o 
Valandos: Mieste iki pietų; RoSą- 
lande po pietų ir vakai/e.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius 'sudus.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illtpois 
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. Nedūliomis nuo 10 valan

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Bouievard 5918 
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
............n...   ......................— ■■■
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DR. HERZMAN-“
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniihaa li- 
gaš 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 7:86 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexe) 0950 

Bouievard 4186

3235 S. Halsted St
Va!.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonaiat

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 53(1
Tel. Central 6390

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

Telefonas Bouievard 1939 . x
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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 811 
Tel. Central $200

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.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Te!. Bouievard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Ofiso TeltphonM - Bouievard 7065
Rezidencijos Tel. Lafayette 5708

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 9 12 ryto, 7 9 vakare.
Nedėlioj 10 12 ryto. Pirmadieniais

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

Rezidencija -— 4449 So. California Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

f
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee AveM Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
UltraviolStinė šviesa ir diathermia

Tel.: Hyde Park 8895Namų

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną if priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

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

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

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

Atkirpk čia ~

Bouievard 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

rxxuxinxixxxxiixixixixx 
j Dr. Lawranc8 P. Siekis 
m DENTISTAS
5 445fSo. Western Avė.
" Valandos:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.xixxxxxxxaxi±DDaanmjaxx

lt

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nekėliomis mat

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Bouievard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirariUH

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
daliomis ir šventadieniais 10—12 cti—.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų Ilgą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

■

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. 
Panedčly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

M

Data: Sausis 12, 1926

Kaina 30c

Garsinkities Naujienose

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. < Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

I)R. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 10*3 Milwaukee Avenue 

kamp. Noble St Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 

Nedėlioj 10 iki 12 dienų. 
Rezidencija: 2950 Ix>gan Blvd. 

Tel. Belmont 5217.

Office Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Aven 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, UI.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Pancdėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co.» Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudiino valan
doje. Tel. Canal 3161
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Pusei metų    8.60
Trims mSnesiams .... .......   1.75
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lei puikios pergalės, atsiektos išrinkimu pažangiųjų 
mainierių sąrašo prieš visas reakcijos jėgas. Ant Jū
sų administracijos guli didelė atsakomybė. Mes tiki
mės, kad Jus išpildysi te musų viltis”.
Šita Engdahl’io telegrama buvo išspausdinta “The 

Daily Worker” 1923 m. birželio 30 d. 
4 -

Taigi tas atžagareiviškąs sutvėrimas, kuris mėgino 
išvien su tam tikrais “patriotais” suardyti Dėbso? prakal
bas ir kurį šiandie jau ir patys komunistai vadina “dar
bininkų pardaviku”, yra komunistų ir jų simpatizatorių 
išrinktas į unijos vado vietą.

Tai ve su kokiais elementais komunistai daro “ben
drą frontą” darbininkų unijose. Ir po to jie stebisi, kad 
rimtesnieji darbininkai nenori su jais turėti nieko ben
dra ! *

akli.

* L? • ' l I * *
čia; gi ten, kur jų draugai bol
ševikai barbariškai elgiasi su 
kitaip manančiais žmonėmis, ir 
visos civilizuotų žmonių teisės 
ir laisvę yra po kojų sutrempę, 
ten jie pasilieka
Kuomet kiti žmonės protestus 
kelia prieš Lietuvos 
tai jie turi tiesą, nes jie lygiai 
visok| terorų smerkia kaip 
“buožių valdžios”, taip ir bolše
vikų valdžios. Komunistai gi 
prieš wną terorą protestuoja, 
o kitą -tų, kurį atlieka jų 
draugai- garbina.... Į visų tai 
prisižiūrėjus, aiškiai matosi, 
kadliomunistai yra veidmainys
tės apaštalai.—D. A. D.

valdžią,

/

ČIČERINAS MOKINASI LIETUVIŠKAI SVEIKINTIS.

BOLšEVIKŲ KOMISARO VIZITOS PAS
> “AUKŠTUS ASMENIS”.

ii (• l*. ' i*
ATŽAGAREIVIŠKAS MAINIERIŲ VADAS

CAPPELLINI. v

dSaaagMUMii !*■ w ■! BU—* |

ĮApžvalga|
DEL PETRULIO PABĖGIMO.

ENGDAHL’IO TELEGRAMA.

Pirmiaus musų laikraščiai mėgdavo dažnai pasijuok
ti iš to, kaip Lietuvos kunigai mokino vokiečių kunigaik
štį Urachų lietuviškai kalbėt “Tėve Musų”, kuomet jie 
piršo jį į Lietuvos karalius. Dabar, pasirodo, lietuvių kal
bos ėmę mokintis jau ir Rusijos bolševikų diplomatai.

Sovietų užsienių reikalų komisarui čičerinui atvy
kus į Kauno stotį, kaip rašo “Lietuva”, “orkestras sugro
jo Internacionalą ir karo mokyklos auklėtinių garbės sar
gyba atidavė pagarbų. P. čičerinui lietuviškai ‘Sveiki, vy
rai!’ pasveikinus gražiai išsirikiavusius karįunus, šie su
tartinai jam atsakė ‘Sveikas Tamsta’. ”

Kažin kas išmokino čičeriną lietuviškai sveikintis, 
gal Kapsukas? *

Bet jeigu Lietuvos “l^pžės” taip gražiai sutipka su 
bolševikų komisaru, kad jie jam griežia “Internacionalą”, 
o jisai juos lietuviškai sveikina, tai ko prunkščia prieš 
tuos “buožes” mūsiškiai bolševikų garbintojai?

Cičerinas, atvykęs į Kauną, ėjo ne pas “draugus ko
munistus”, kurie sėdi kalėjime, bet pas ministerius, ku
rie tuos “draugus” sukišo į kalėjimą. Štai ką praneša 
Lietuvos oficiozas:

“Naujienų” korespondentas 
rašė iš Lietuvos, kad seimo pir
mininkas Petrulis, nedavęs jo
kios žinios seimui, pasišalino į 
užsienį. Nuo gruodžio mėnesio 
pradžios p. Petrulis seime nepa
sirodė. Kai spauda ėmė viešai 
klausti, kur dingo seimo pirmi
ninkas, tai “Elta” pranešė, kad 
jisai iškeliavęs su savo sergan
čia žmona į Šveicariją.

Opozicija Lietuvoje tečiaus 
mario, kad Petrulio pasišalinimo 
priežastis esanti ne žmonos liga, 
o visai kas kita. Petrulis pir- 
miaus buvo finansų ministeris 
ir premjeras. Dabar gi susek
ta, kad jo ministeriavimo laikais 
finansų ministerijoje pridirbta 
įvairių neteisėtų dalyku. Seimo 
posėdžiuose gruodžio mėnesyje 
turėjo apie tai būt pakelta, klau
simas. Matoma, Petrulis dėl to 
ir pasiskubino išsinešdinti iš 
Lietuvos, kad jam nereikėtų aiš
kintis, a

Dabar Lietuvos laikraščiai la
šo, kad seimo pirmininkas jau 
ir iš seimo traukiasi. “L. žinie- 
se” idėta šitokia žinia:

• ■- - ’ - ...».... —

Kitas panašus redaktorius sė- 
<li Chicagoje. (

“Draugas” ir kai kurie jo 
bendradarbiai jau kelintu kartu 
tvirtina, kad “Naujienos” rašiu
sios apie Lietuvos valstybinio 
banko “bankrutavimą”. Tuo gi 
tarpu “Naujienose” buvo tiktai 
įdėta žinia apie išmokėjimų su
stabdymą Lietuvos banke. Del 
tos žinios, be to, “N.” padarė 
pastabą, kad, jeigu bankas ir i£ 
tiesų butų sustabdęs išmokėji
mus, tai tatai dar anaiptol ne
reikštu, kad jisai bąnkrotuoja.

Vadinasi, “N.” buvo rašyta 
visai -priešingai tam, l^ą prasi
mano Chicagos kunigų organas.

Keista iš tiesų, kad pas mus 
"redaguoja laikraščius žmonės, 
kurie nemoka skaityt!

Pastabos iš 
Kauno

Veidmainystės Apaštalai
smerkia už 

kitus, o tokius 
pats daro, arba 

kurie tokius 
atlieka, teisina

23-XlL25 Kaune susitiko du 
specialistai: “rojaus” ir “dan
gaus” : čičerinas ir Reinys.

Ponas čičerinas, kaip>demo- 
kratiškiausios” pasaulyj šalies 
politinės smegenys, ir “demo
kratišku” priėmimu pasitenki
no: iš vakaro Virbalin nuvyko 
ponai Balutis su Blavieščiunu 
specialiame salon-vagone, o kuo
met sutikę Kaunan parsigabeno, 
tai raitos ir pėsčios policijos ir 
kariuomenės garbės ir “dėl viso 
ko” sargybos būriai visur lydė
jo. O draugams darbininkams 
ir valstiečiams su kaimiškomis 
rogėmis visiškai neteko laimės 
tų ceremonijų matyti, mat Re- 
sefeseresijos komisaras la
biau myli buržuazines ceremoni
jas, negu pav. koks nors anglų 
ministeris.

________________________ ^Antradienis, Sausis 12, 1926

Amerikoj apie tokį vilko nu-f 
galėjimą rašytų maž-daug tiek, 
kaip apie Collins arba Scopes.

¥ ¥ ¥

Viename laikraštyje skaitau 
tokią žinią iš Klaipėdos krašto:

“Šilutė. Visaip atsitinka! š. 
#m. gruodžio mėn. 16 dieną 12 
valandą dieną, eidami valdinin
kai iš įstaigos pietauti, Kaštanų 
alėjoj pamatė bestovintį 6 metų 
amžiaus vaiką su rogutėmis, ku
ris ant rogučių pasidėjęs turėjo 
visai nuogą kūdikį, (kokių 5 mi
nučių gimusį). Valdininkams 
paklausus vaiko, kur jis tą kū
dikį gavo, vaikas atsake, kad 
nesenai paliai tvorą stovėjusi 
kokią tai nepažįstama moteriš
kė ii< tą vaiką gimdžiusi į sniegą, 
norėdama sniege jį užkasti, bet 
pamačiusi tą vaiką, prasišalino. 
Tada 6 metų vaikas jį ištraukė 
iš sniego ir padėjo ant rogių. 
Valdininkai skubiai jį paėmė, 
įnešė pirmon trobon ir davė ži
nią apskrities gydytojui, kuris 
greitai atvyko ir kūdikį patalpi
no apskrities ligoninėn. Kūdi
kis liko gyvas; eina tardymas.”

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių

Gyveninjo »

“Gyvenimo Dumble”'
Parašė S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorių*)

Dydžio 6x9 colius, pūsi, 366
šią knygą privąlo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sdu pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigu 
dorybę ir intrigas, musų pergy^. 
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų. 
pasekmes; vaidus šeimynose,- ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.
• Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo. •

Knygbs kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

reikalų ministeriui prof. Keiniui, 12 vaL 15 min. — 
ministeriui pirmininkui, 12 v. 3l) min. — Seimo pir
mininkui (kuris yra išvažiavęs į užsienį. “N.” Red.). 

1 vai. (i. įvyko iškilminga audiencija pas Valstybes 
Prezidentą.

“Paskiau Ministerių Kabinete aukštam svečiui pa
gerbti buvo iškelti priešpiečiai, dalyvaujant visam 
Ministerių Kabinetui, Seimo pirmininko pavaduoto
jui, valstybės kontrolieriui, kariuomenės vadui, SSSR 
įgaliotam ministeriui Lietuvoj p. Aleksandrovskiui 
su aukštesniais atstovybės valdininkais, ir kitiems 
aukštiems asmenims”.

kuriems bolševikų 
kuriais jisai valgė 
vadina “kruvinais

Visus tuos “aukštus asmenis”, 
valdžios atstovas darė vizitas ir su 
priešpiečius, mūsiškiai bolševikėliai 
budeliais” ir šaukia, kad Lietuvos darbininkai turį prieš 
juos sukilti. %

Tai kur gi čia nuosakumas?

“Alums praneša, kad buv. 
Finansų -ministeris p. Petru
lis, <1 m.1 Seimo pirmi
ninkas, esąs atsiuntęs Seimo 
vicepirmininkui x pralotu! 
Staugaičiui atsisakymo nuo 
Seimo atstovo mandato raš 
tą. Ūkininkų Sąjungos va
das d-ras Draugelis p. Petru
lio vieton pakvietęs sekantį 
kandidatą p.'Vincą Vedeckį, 
Raseinių skyriaus uk. s-gos 
pirmininką, kurs ir buvęs 
gruodžio 21 d. atvykęs, bet 
dėl nežinomų priežasčių p. Ve- 
deckis tą dieną j Seimą dar 
neįvestas ir išvykęs atgal į 
Raseinius.”
Taigi išrodo, kad Petrulis jau 

visai neketina grįžti savo 
ton, o gal būt ir Lietuvon.

vie-

Kilus angliakasių streikui Pennsylvanijoje, laikraš
čiuose buvo daug kartų matyt vardas Rinaldo Cappellini. 
Tai yra mainierių distrikto prezidentas kietųjų anglių 
srityje. ; z •

Nesenai, kai ton apygardon socialistai parsikvietė su 
prakalbomis Eugene V. Debsą, tai Cappellini su kai ku
riais kitais “patriotais” užsimanė neleisti jam kalbėti. 
Dėbso prakalbos tečiaus, nežiūrint to, įvyko.

NEMOKA SKAITYT.

Žmogus, kuris 
blogus darbus 
blogus darbus 
savo draugus, 
blogus darbus
— yra veidmainis.

Ir štai šiandie pažiūrėkime 
į musų lietuviškus komunis
tus ir jų protestų rezoliucijas, 
kurias jie spausdina prieš Lie
tuvos “buožių valdžią“. Ir ką 
mes matome? Jie protestuoja, 
kad “buožių valdžia” politinius 
kalinius (supraskite komunis
tus) visaip kankina; kad “buo
žių valdžia” suvaržo ir galuti
nai panaikino (taip rezol. 
skambu) žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizavimosi lais
vę; kad toji valdžia laiko jau 
keli mehti be teismo šimtus po
litinių kalinių (supraskite ko
munistus). Ir pagaliaus, štai 
jie rbikąjauja, kad visi politi
niai kaliniai (reiškia, ir lenkų 
šnipai, sykiu) butų paliuosuoti 
ir jų kankintojai nubausti; 
kad butų duota pilna laistė 
organizuotis į sąjungas ir po
litines partijas; kad butų duo
ta pilna laisvė žodžio, spau
dos ir susirinkimų; kad butų 
panaikinta mirties bausme už 
prigulėjimą politiniai partijai ir 
profesinei sąjungai (kad už 
prigulėjimą politinei 
profesinei sąjungai 
ties bausme, tokio 
rodos, visai nėra.
reikalavimas yra |nesąmone)’.

Taip, žmonės jau seniai pro
testavo prieš tą valdžią; pro
testuoja ir šiandie. Bet dabai 
pažiūrėkime kaip' bolševikų vai
zdžia su žmonėmis elgiasi. Ar 
bolševikų valdžia nelaiko poli
tinių kalinių (socialdemokratų 
ir kitų) po kilis metus be teis
mo ir kalėjimuose jų nekanki
na? Ar -bolševikų valdžia ga
lutinai nepanaikino žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir orga
nizavimosi laisves? Taigi, ar 
komunistai rciklaauja iš bolše
vikų valdžios, kad ji politinius 
kalinius paliuosuolų, ir jų kan-

Politinė jo misijos prasmė 
aiški: kodėl nepaflirtuoti, ypač 
kad pakeliui sustot ne taip jau 
sunku! 
sveikino 
rai”...

Garbės sargybą jis pa- 
lietuviškai “sveiki, vy-

¥ ¥ ¥
Kalėdinį “Lietuvos žinių” nu

merį (290) kademų valdžia kon
fiskavo. “Priežastis” 
karikatūra: 1

Dieviškoji komedija 
ma 
vos

vėl

Gieda-
“Lietu-kaip arija iš operos 

Kirpėjas” :

Rengiasi į 
Šiltąją šalį 

Kitas
Paukštelis failus”.

šalę ant uolos (upi karvelis 
(su finansų ministerio pono 
Karvelio veidu) įleidęs meškerę 
į Šveicarijos vandenynus, — 
kuriuos* nardo žuvis su Petru
lio pensne, — o prie 
maišas su 15 pūdų 
aukso.

Vieni sako, kad

meškeres 
sidabro ii

parlijai ir 
butų mir- 
įstatymo, 

Tad šitas

ruse;

/

Apie tą atžagareivišką angliakasių vadą labai daug 
rašė savo spaudoje ir komunistai. Jie vadino jį “darbinin
kų pardaviku”; sakė, kad jisai susidėjęs su bosais, kad 
jisai mulkinąs streikininkus, ir t. t.

Iš to, kaip p. Cappellini elgėsi prieš Debsą, galima ti
kėti, kad jisai (Cappellini) iš tiesų yra nevertas darbinin
kų pasitikėjimo žmogus.

Bet tas žmogus, pasirodo, yra išrinktas mainierių 
distrikto prezidentu su komunistų pagalba! Šitą paslap
tį dabar atidengė socialistų laikraštis “The New Leader”.

Kai Rinaldo Cappellini buvo išrinktas, tai komunis
tų vadas ir jų organo, “The Daily Worker”, redaktorius

“Rinaldo Cappellini.
“Plainsville, Pa.

“Musų nuoširdžiausi pasveikinimai Jums ir visiems 
kariiigiemsiems Pirmojo Distrikto angliakasiams de-

“Vienybė” rašo:
“Kaltinti Rusijos vadus 

neįvykinimą komunizmo, 
kaip tai daro ‘Naujienos’, nė
ra pamato: komunizmas įvy
kinti ginklu, diktatūra ir 
prievarta nėęa galima.” 
“Naujienos” niekuomet tokių 

kaltinimų Rusijos komunistams 
rtedarė. Apie bolševikus “Nau
jienos” yra rašiusios ląbai daug, 
bet nė vieną kartą jos nėra iš
reiškusios nuomonės, kad bolše
vikai turėję kad ir čią d»r taip 
vykinti komunizmą. Priešin
gai, “Naujienos” visuomet sa
kė, kad komunizmo vykinimas 
dabartinėje ekonomiškai atsili
kusioje Rusijoje yra nesąmonę.

Rusijos bolševikus “Naujie
nos” kaltina ne dėl to, kad jie 
nevykina negalimo daikto, bet 
dėl to, kad jie apgaudinėja dar
bininkus pasakomis apie koinu- 
nizmą, patys žinodami, kad iš. tų 
pasakų nieko negali išeiti.

Pasirodo, kad “V.” redakto
rius nesuprato arba nenorėjo 
suprast, ką “Naujienos” rašė.

už

kio teismo tankiai kalinius nu
šalina) nubaustų? Ar jie rei- 
kalduja, kad bolševikų valdžia 
duotų (žmonėms žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizavi
mosi ląisvę? Ar jie reikalauja, 
kad bolševikų vąldžia panaįkių- 
tų< inirlrcM bausmę? Anaiptol 
ne f Kodėl ? Mal, via ją partijos 
žmones...

Taigi, mes matome, kad ko
munistai protestus kelia lik J°« 
prieš tą valdžią, kur loji vai- Per Nemuną neregį vilką kąi- 
clzia juos (jų draugus) palie- mynas dar mušė.”

Karvelis 
džiaugiasi, jam tai išleidęs; o 
kiti, kad jis tą žuvį meškerioja. 
Bet Šveicarija, rodos, neišduoda 
kriminalistų.

Dar Kaune būdamas, Petrulis 
parašė laiškus atsistatydinimo 
iš Seimo etc., likvidavo ką su
spėjo ir išdūmė. Kademai ge
rai žinojo, kad parašyti laiškai 
guli stalčiuje, bet nesusitaikė: 
leist jam išbėgt, ar ne. “Elta” 
(Lietuvos telegrafo Agentūra) 
meluoja, buk jis grįš pabaigoj 
gruodžio. Jis tik tada sutiko 
Lietuvon grįžti, jei kademu val
džia jam užtikrins pilną nelie
čiamybę, kaip kad savu laiku su 
Purickiu padarė.

Tai tau Lietuvos klerikalų va
das! Juk jis netik buvo finan
sų ministerių, bet ir premjeru ir 
seimo pirmininku, net ir Valsty
bės prezidento pavaduotojų!

¥ ¥ ¥
Kartais labai charakteringus 

įvykius Lietuvos spauda labai 
neaiškiai, nuobodžiai, skupitf 
arba perdaug palaidai aprašo. 
Nesenai buvo spaudoj maž-daug 
tokia kelių vilučių žinutė:

— “Vilkas pagriebs žmogų 
nešti, žmogus įkišo lazdą įvil
ko gerklę ir akis vilkui išlupinė-

Vilkas jį pametė. Perėjusi

Klerikalai yra pratę “kriti- 
kuot” laisvamaniškas šeimynas, 
įtart nepatriotiškume, svetimos, 
tautos žmonų vedime. Bet im
kime pačius klerikaltį abazo šu
lus, jų ’ministerius:

Premjero ir krašto apsaugos 
ministerio Bistro žmona rusė;

. švietimo ministerio Jokante 
žmona fanatiška lenkė;

žemės ūkio (atsiprašau 
čiau išsiplepėjęs); *

buy. švietimo min. prof. Juo
dakio — ruse; '

buv. kr. a. prof. Šimkau 
rasė; ■ i

buv. premjero, dabartinio 
min. Anglijoj Galvanausko — 
franeuzė, (jo sekretoriaus V. K. 
Račkausko — anglė);

Atstovo Maskvoj min. Baltru
šaičio

Atstovo Latvijoj p. Aukštuo
lio — latvė;

Atstovo. Švedijoj p. Jurkūno 
— Šeiniaus — švedė;

Atstovo Danijoj p. Savickio— 
žydė. •. ' .

Litanija butų,labai ilga. Bet 
tame neva nieko L>loga, jeijęvi 

aukštų musų valdininkų žmonos 
svetimtautės inteligentės su
pranta ir savo pilietines pareiJ 
gas. r *

Savo keliu svetimtaučiai dip
lomatai Lietuvoj veda lietuvai
tes. Šį mėnesį Danu atstovybes 
sekretorius vedė gražią Kauno 
lietuvaitę, pagrįžusią iš Ameri
kos. Francuzų karo attache jau 
£nkščiaus vedė lietuvaitę. O įsi
mylėt į lietuvaites tat visi sve
timtaučiai linkę. Puikiausiai 
lietuviškai kalbantis Franci jos 
ministeris Podavani ir dabar ne- 
gal užmiršt savo lietuvių kalbos 
mokintojos, dabartinės nevvyor- 
kietės i>lės Babickai tės — Miss 
Unė -Baye, nors musų scenoje ji 
turi daug įdomių konkurenčių.

—» L. Merikontas.'
Kalėdų diena

1925, 
Kaune.

bu-

Oulbran*«n Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsui r aiškų halsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK-, 

3343 So. Halsted St.

Kenosha
Lietuviai

pinigus Lietuvon
Siųskite pinigus Lietuvon 

telegrafu per Naujienas. Jai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai' patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis. | /

Severa’s
Cough 

Balsam
Kiekvienas tą eeko:

minite gyduolė yrą verta 
pagyrios. Su džiapgsmų nuro
dau ją visiems.”

J. Antonich, Butte, Mont.

Aplink tavęs randasi tokių kurie aptu
rėjo palengvinimą nuo vartojimo Severo* 
Baliama* Kotuliui. Mė> tikime, kad ir 
jutą atitikime tą patirsite.

Gauld tą gyduole.
K»ina 26c ir 60c.

Pirmiausiai kreipkis j aptieka.
-------- i--- ------------ -------

Severo* Kalendorius 1926 metam* yra 
itliaiita*. Gaug viena nuo sava aptieko- 
riau* ar rąžykite pa* mus.

CEDAR RAPIDS, IOWA

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu

kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£At yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirtnin..

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budei. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun-

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite pi r savo aptiekoriu. 
Lambert Pharniaial Co., Saint 
Loi ia, U. S. A.
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Rado nusišovusi 
žmogų

Jackson parke, sniege rastas 
lavonas nepažystamo gana gra
žiai pasirodžiusio žmogaus, apie 
45 m.- amžiaus, su kulkos žaiz
da kairiajame smilkinyje. Ka
dangi netoli jo gulėjo revolve
ris su iššauta viena kulka, tai 
spėjama, kad jis pats bus 
žudęs.

misi

Bemiegodamas 
užsimušė

John J. Magee, 
Great Lakęs Transit 
miegodamas pradėjo 
ir iškrito per langą išNtrečiu
augšto savo namų prie 151! 
Olive St. Nuvežtas ligoninėn 
neužilgo pasimirė. v

kasieritvs
Co., be
vaikščioti

KAS LAIMĖS —- SARPALIUS 
AR POŽĖLA?

Ūžia, kalbu žmonės. Ar atsi
laikys Požėla prieš Sarpalių? 
Kiekvienas sportb mėgėjas sta
to sau tą klausimą. Jeigu Požė
la ristųsi greko-romanų stiliu
mi, tai Saipaliui -butų nekokie 
pyragai, Bet dabar? Dabar di
delis klausimas. Amerikoniš
kai ritantis visa ko 
laukti. ' 1

Kaip bus, taip bus, 
parodys sausio 19 d., 
Požėla su ShrpaJiųm 
ant matroso First R
Armory (16 ir Michigan Avė.)

Tikietai ristynėms jau parsi- 
davinėja “Aušros” knygyne, U- 
niversal Atletikos klube. Beno- 
šiaus aptiekoje ant Town of 
Lake ir “Naujienose

galima

ir tatai 
kuomet 
susitiks

1 -.* ___ __ .*7* V

KIMBALL RUANAS
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusiu! artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

PIJANU KRAUTUVES
The Peoples Furniture Co.

1922-32 So. Halsted St. Į
4177-83 Archer Avė.

Dr. Simon Linecki, I). C. D. O.
Atidarė ofisą kartu su

Dr. W. Juškevičium, D. C. D. O.
Musų gydymo- budai yra išskiriant 

natūralūs (be vaistų ir be operacijų). 
Nugarkaulis yra centralinč stotis 
žmogaus organizme. Nenormalia 'ko
kio nors vieno nugarkaulio nario pa
dėjimas neprigutmingai nuo kitų 
priežasčių pagimdo visokias ligas.

Todėl mes atkreipiame ypatingą 
domę j kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalj nugarkaulio 
padėjimą, mes tuomi prušalinam ne 
tik ligų priežastį, bet ir pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, šir
dies, plaučių, kepenų, gerklės, nosies, 
akių, dusų ligų ir |t. t.

1407 Milvvaukee Avė.
2 augštls

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
iki 12 ryto; nuo 2 iki 5 po piet ir 
nuo 7 iki 9 vakare. Sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 2. vai. po piet.

PraSalinkit Užkietiejimą 
Nujol pražalins ir apaau- 

užkietiejimą. Jis yra 
žarnŲ pfavalnintojan —- 
bet ne laxative — neskau- 
diuu vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Nujol

Lietuvių Rateliuose. Bridgeport
Cicero

gir-Teisingai yra sakoma: 
dėjo skambinant, bet nežino 
kur.” Taip yra su “Vilnies”, 103

cero žinute, po kuria pasirašo 
tūlas Cbieagietis. Nieko nėra 
nuostabaus, nes tame laikraš
tyje tankiai rašoma visokias 
nesąmones. Nekreipiau į jas 
jokios domės, bet šį sykį neiš
kenčiu ir turiu pasakyti kaip 
ištiktųjų yra buvę.

šo apie Liet. Liuosybčs Namo 
b-vės prišmetinį susirinkimą, 
bet reikia pasakyt, kad kaip 
matyt iš paties rašto, Clijca- 
gietis nieko apie Cicero nežino 
ri pačiame susirinkime nėra 
dalyvavęs. Jis rašo, kad susi
rinkimas buvęs skaitlingas, 
kad renkant (board-direktorius 
menševikai pralaimėję, bet ta
pę išrink t ic/gabus veikėjai; K. 
Gugis stovėjęs, kad rinkimai 
butų nuo serų. Taip Chicagie- 
tis nuplepėjo. Bet beplepėda
mas ijė susirinkimo vardo ne
atspėjo. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas. Jokie menševikai 
rinkimuose nedalyvavo ir to
dėl nieko ir pralaimėti negalė
jo. Tapo išrinkti penki nauji 
direktoriai todėl, kad trys at
sisakė, o du neišrinkti. Chica- 
gietis sako, kad išrinktieji yra 
gabus veikėjai, gaila tik kad 
ciceriečiai nieko apie tuos jų 
gabumus nežino, nes jie jokiu 
veikimu čia nėra nė kiek pasi
žymėję. Apie adv. K. G ūgį pa
rašytas yra šlykščiausias me
las. K. (ingis susirinkime visai 
ir nekalbėjo; * klausimas' kaip 
balsuoti —• nuo šery ar nuo 
ypatų, irgi visai nebuvo svar
stomas ir niekas tokio klausi
mo ir nekėlė. Taigi Chičagie- 
tis vien melus ir savo sapnus 
prirašė. Jei jis, nebuvęs susi
rinkime, norėjo žinutę rašytiJ 
tai galėjo pasiklausti kito clie 
cagiečio, V. V. Vasio, kuris pe-j 
neitais, metais buvo šėrininkų 
sekretorius, tasis butų galėjęs 
duoti teisingesnių žinių.

Dabar pas mus eina visokiau
sių gandų apie lą susirinkimą. 
Gal todėl, kad (Jiicagietis sa
ko, kad board-direktoriai pa
kelsiu biznį. Aš, kaipo šėrinin- 
kas, to tiktai ir noriu, kad biz
nis kiltų, o tuomet gerbsime 
kiekvieną direktorių, kas* jis 
nė butų, menševikas ar bolše? 
vikas. —šėrininkas.

Roseland
kam-Gruodžio (> d., Aušros 

bariuose, įvyko antra šią žie
mą inž. K. Augnstinavičiaus 
paskaita. $į kartą jis skaitė apie 
tą įdomų žemės gyvenimo pe
riodą, kada didelė dalis žemės 
kamuolio pasidengė ledu le
dų gadynę, lai yra įdomi ga
dynė, kada po tropinio klima
to užėjo šalčiai ir ledaį paden
gė didesnę dalį Europos ir 
Amerikos. (iyviniai irgi persi
mainė,, galutinai išnyko milži
nai gyvūnai ir atsirado jau pa- 

dabarti iriuosius. šitoj 
atsirado ir dabartinių 
pranokėjas — urvinis

gadynėj 
žmonių 
žmogus.

Paskaita bbvo labai įdomi ir 
jos pasiklausyti susirinko daug 
žmonių. K. Augustinavičius yra 
geras prelegentas, jo paskaitos 
gi ynai moksliškos ir rimtos, tad 
ir klausytojų noriai lankomos.

Kiek laiko atgal K. Augusti
navičius čia skaitė apie dar
vinizmą, aiškindamas Darwino 
teoriją ii* abelnai apie evoliu- 
ciją.

Abejose paskaitose klausyto
jai užgirdo daug naujo. Rose- 
andiečiai lauks ir daugiau to
nų rinitų, rūpestingai prireng
tų moksliškų paskaitų.

K. Augustinavičius 
čia dar vieną paskaitą, 
sausio 18 d. Tema tiek 
jai įdomi: “Popiežiui 
•a žnvčia.”

skaitys 
būtent 
pat ta- 
ir jų

—Klausytojus.

Janu. Birutėj kuri nesenai 
savo nariams buvo surengusi 
Kalėdų Eglaitę, neužilgo mano 

Pereitą trečiadienį Lietuvių i surengti vakarėlį, viena ar su- 
Auditurijoje įvyko S LA 36 kp., sidėjusi su kitomis vaikų drau-
metinis susirinkimas, kuriame 
išklausyta metinius raportus ir 
naujoji valdyba užėmė savo 
vietą.

Iš raportų rimtas buvo fik 
finansų sekretoriaus p. Lietuv
ninko raportas. Ypač nerimtas 
raportas buvo vice-pirmininko, 
kuris stengėsi ne tiek kuolais 
reikalus ir veikimą atpasakoti, 
kiek Įkąsti kitiems žmonėms 
— nebolševikams. Jis net neži
nojo, kad kuopos pirmininkas 
M. Damijonaitis yru miręs ar 
kad tik delei to vice-pirm. te
ko užimti pirmininko vietą. Tą 
“klaidą” darė visi bolševikai: 
jię minėjo upie velionį A. Sta
niulį (finansų sekr.), bet nė 
neužsiminė apie velionį M. Da- 
mijonailį-pirmininką. Kaip iš
rodo, 36-sios bolševikai net 
džiaugėsi, kad M. Damijonaitis 
nprč, gal iš džiaugsmo su bol- 
ševikėmis “kėk voką” šoko.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad kuopos ižde dabar, randasi 
$265.12. (Ligonių kuopa (per 
pusmetį) turėjo 30, m/rė gi 4 
nariai. Naujų narių/prisirašė 
133, taip kad kuopa /dabar turi 
53!) narius. Per pereitus metus 
tapo išbraukta 26 nariai, su
spenduoti 36; daugelis suspen
duotųjų užsimokėjo, yra su- 
spenduotų ir delei paties fin. 
sekr. klaidų. Teisingai Dr. Grai- 
čunas pastebėjo, kad kuopa tu
ri rūpintis netik naujų narių 
prirašinėjimu, bet ir senųjų pa
laikymu, kad nebūtų tiek daug 
išbraukimų už neužsimokejimą, 
nes beveik visi užsimokėtų, jei 
tik jiems butų laiku priminta.

Susirinkimas buvo gana skait
lingas. —Narys. * , -

Ketvirtadieny, sausio 7 d., 
Mark White Sq. svetainėj, po 
vaikų pamokų, Įvyko metinis 
Jaunosios Birutės levų susirin
kimas. Susirinkimas buvo ne
skaitlingas, nes nors Jaunojoj 
Birutėj priklauso apie 60 narių, 
tėvų dalyvavo tik keli. Turbūt 
kitiems tėvams, taip oent iš
rodo, nerupi nė jų pačių vaikai, 
ne jų draugijėlė, kad jie nepasi
rodo nė viename susirinkime.

Išrinkta naują tėvų komite
tą, kuris sudarys valdybą ir 
ves visus draugijėlės reikalus 
šiais metais. Komitetai! įėjo 
Janulis, Baranauskienė, Matc- 
kunas, Baronas ir Bložis. Jie 
pasižadėjo visomis savo pastan
gomis dirbti draugijėles labui.

Draugijėlė dapar turi du sky
rius: dainų ir lietuvių kalbos. 
Dainų mokina P. Saq)alius 
(kas ketvirtadienį, Mark Wliite 
Sq. svetainėj). Lietuvių kalbos 
mokina K. Baronas (kas šešta
dienį, 2--1 v. p. p., toj pačioj 
svet.). Draugijėlės organizato
rium yra p. M. Vaidyla, kuris 
labai daug darbuojasi toj drau
gijėlėj, su didžiausiu jai atsi
davimu; o ir vaikai jį labai my
li, nes jis juos pamokina, gra
žių lietuviškų žaismių.

Vertėtų, kad visi tėvai leistų 
savo vaikus į Jaunąją Birutę, 
nes čia išmoks lietuvių kalbos, 
lietuvių dainų, susipažins su 
savo tėvų šalim — Lietuva 
(bus aiškinama Lietuvos isto
rija ir rodomi paveikslai), iš
moks lietuvių žaismių, o ir va
karus praleis su daug didesne 
nauda, negu lakstydami gatvė
mis ir išdikaudami. Mokestis gi 
visai maža lik 15c. į mėne
sį.

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

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
' SKYRIUS .

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1901 VVest I4th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094. j 
P K........................ ................ ......... ........................

gijelėmis. —V-kis.

Prie 943 W. 33rd St., 
rican Bescue Workers,

Ame-
Ipc., 

užlaiko nemokamą maitinimo 
ir- pagelbos stotį, kur nedarnai- 
ti n tiems, neturtingiems mo
kyklų vaikams kasdie, mokyk
lų lankymo laiku, duodami vi
siškai dykai geri karšti pietus.

Tuo budu kasdie pietumis 
yra aprūpinami nuo 75 iki 10(1 
mažų vaikų, šios įstaigos iš
laidos yra labai didelės, i>et 
jos yra padengiamos viešomis 
ir /savanorėmis aukomis. Prar 
šyti ir rinkti aukas šiai stočiai 
yra įgalioti kapt. C. E. Clear- 
water ir kapt. 1L L. Joluison, 
Bet atsiranda netikrų kolekto
rių, kurių publika yra prašoma 
pabisaugoti. Taipjau mes no
rime, kad publika aiškiai žino
tų, jog tie žmonės, kurie vaigš- 
*to po šį distriktą su būgnais ir 
triubomis ir renka aukas, nie
ko bendra su šia stotim neturi 
ir jų surinkti pinigai neina šios 
stoties palaikymui.

Vietos biznieriai remia musų 
darbą. Mes taipjau kviečiame 
kiekvieną,* kam tai rupi, ateiti j 
šią stotį ir pamatyti kas daro
ma su jūsų pinigais. Dųkuoja
me už jūsų paramą ir tikimės 
pagelbos ateity.

Vedėjas Col. R. A. Davis.

dų gauna, bet jai vis nevyksta 
sugauti tą klastingą plėšiką. 
Butų gerai, kad patys tėvai 
persergėtų jaunuolius nuo to 
prigaviko, ar ir patys jo pasi
saugotų, nes kaip matyt, jis ne 
vieną yra panašiu budu apiple-

—Rep.H's.

Moterų šokis
S LA. Moterų 208 kuopa 

žioje Masonic Temple I 
6400 So. Green St> trečiadienį, 
sausio 13 d., duoda pirmą šių 
metų savo šokį į kurį, kaip ir 
visuomet, žada sueiti visa taip 
vadinamoji musų “smetonelė”. 
Visa valdyba su savo energin
ga nauja pirm, p-ia O. Kiriene, 
deda visas pastangas minėto 
vakaro pasisekimui, ir iš viso 
ko galima pamatyti, kad joms 
tas pavyks padaryti. Muzika 
bus pateikta rupesniu jauno 
pianisto M. Yoząvilo, oi tas rei
škia, kad “snap” nebus stokos. 
Garai, mes ten visi busime.

— B. ir B.

gra- 
svet.,

Dėlei Nervu Suirimo — 
Prasto Miego—Blo

go Žlebčiojimo
Pagalina štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimą į Vos Keletą 

i>ienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėi Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekorių Šiądien ir nusipirkit bonku- 
tę Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražina 
gyvumą, veiklumą ir pajiegą nusidė
vėjusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų žlebčioiimą, 
reguliuoja vidurių vykimą, sukelia 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi
jaučia! kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jums nieko 
nekainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to, Imkit jo per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausi! geriau ir nea!rodys 
geriau, nunešk likusią dalį pakiuko 
pas apiiekorių ir jis sugražins jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems ap!iekoriams garan!uo- 
!i jį ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei 
Jų s būtumėt neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina aklą įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso thimpregystę ir 
Prirenka teisingai akiniu*. Viguo
se atsitikimuose egzamin&vizMa da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyd* at
kreipiama f mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. f

1545 West 47th Sfre«t
Pbone Boulevard 7589

(Tąsa ant O-to p*sl.) 
4

18-tos gatvės apielinkė
..TjIOL ■ ■ *

Apiplėšė ieškančius darbo 
jaunuolius

f—...  "
Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

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

------ ----- -—-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Išgydė jo rupturą
DR. ROSS NAUJA IR PA

GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

namuose
St., West

i Ti e 
kar du 
liuobus 
vyras, užkalbino juos ir pra
dėjo teirautis kur jie' vaigštą,1 
bene darbo iešką. Jiems pasi-( 
sakius, kad jie tikrai ieško dar
bo, jis pasisakė t u rys jaunuo
liams gerą darbą, tik turys ma
tyti jų tėvus. Vienam jaunuo
lių nusivedus, tą vyrą, viduti-, 
•nio ūgio, gana ciii|)lo sudėjimo, 
išrodančio' italu ar žydu, pas 
savo tėvą, vyras pakartojo, kad 
jis turi jaunuoliams darbo, ne
sunkų ir neblogai apmokamą, 
tik kad darbas esąs atsakomim 
gas, tai reikia \udeti vienai sa
vaitei depozito $15. Tėvas įda
vė savo vaikui reikalingus pi
nigus, o tasis vyras nusivedė 
jį neva darbavietę parodyti. j 

Taip tas vyras susirankiojo 
tris jaunuolius du svetimtau
čius ir vieną lietuvį. Visus juos 
nusivedė į tuščią namą netoli

Bucine ir 18 atvių va- 
ieškančius darbo jau- 
pasitiko nepažystamas

ANTANAS MIKALAUSKAS
Mirė nedėlios vakare, Sausio 

10 d., 1926 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus; gimęs Platelių mie
stelyje, Kretingos apskr.; pri
gulėjo prie S. L. A. 55 kuopos, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin- 

/ Čius. Lietuvoje moterį Oną, 
dukterį Ancetą ir sūnų Anta
ną. Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, 
12226 So. Green 
Pullman, III.

laidotuvės įvyks trečiadieny, 
Sausio 13 d., 11 vaį. ryte iš na
mų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstipni ir taipgi 
draugai likusių nubudime jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvėms rūpinasi A. 
Statkus, 7422 W. 120th Street, 
Tel. Pullman 0434.

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

AS (gavau didelę rupturą, kuomet kė
liau didelę skrynią keletą metų atgal. Dak
tarai Kaltė, kad ai būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Paa
kinu ak daaižinojau apie tok| dalyką, ku
ris greit iigydė mano rupturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą dau
giau nepasirodė, bet vienok aš dirbu sun
kų darbų kaipo karpenteris. Nedariau ope
racijos, nesutrukdžiau laiko, nebuvo tru- 
belio. Aš nieko neturiu pardavimui, bet 
sutelksiu jums pilnas informacijas, kaip 
iigydyti rupturą be operacijos, jei man 
parašysi!. Eugene M. l’ullen, Carpenter, 
277 • M. Marcellus Avė. Mana*quan, N. J. 
Iškirpkit š| straipsni ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą — jus j;al išgelbėsit jų 
gyvybę arba sustabdysit skausmus, praša- 
linsit rūpesti ir pavojų operacijos.

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinis, sla- 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos visa 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

DR. U. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

914
pagerintas

606.
ir tikras Europinis L«- 

escide gydymu st len
kiama. Vienatinis gy
dymu nuo sifilio duo
damu ui p-
temą kainą ZpO

tiktai trumpam laikui

užvedė ant antro augšto ir už
sidaręs kambary išsitraukė re
volverį ir visus *tris jaunuolius

ėmė $40 pinigais, ovorkotą ir 
laikrodį, iš kito $25, o lš> lietu
vio $15. Išbėgęs iš namo ir pa
likęs nusigandusius jaunuolius, 
žulikas įsisėdo į automobilių ir

FRANCIŠKUS BELSKIS
Po sunkios ligos, plaučių už

degimo persiskyrė su šiuo pa
sauliu Sausio 11 d., 2 vai. po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 60 me
tų amžiaus; gimęs Kauno reti., 
Raseinių apskr., Krazų parap., 
Baublių kaimo, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius. Lietuvoj 
moterį Stanislovą, du sūnūs, 4 
dukteris, brolj Juozapą ir švo- 
gei'i Juozapą Rimgailą. Ameri
koj brolj Antaną. Dabar ran- 

• dafii prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 369 E. Kensing- 
ton Avė., Kensington, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Sausio 13 d., 1 vai. po pietų iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Franciškaus gimi
nės, draugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nubudi
me jo mylimųjų esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse" ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,

Moteris, Broliai, Sunai, 
Dukterys ir švogeris/

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

9

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tus. Gal bu!, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim Šian
dien; — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
smetatIa

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nua 
kraujo ir užkrečiamų Uaų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senate budais.
VYRAI I Spenalis serum gydymu yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo siYpnėms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. R<As gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius įmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo itbandymu ir L 
boratorijos egzaminncija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakanti! medikulis patarnavimu auteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mu. Ateikit šiandien.

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

kąmpas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yrU 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augitas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P* 
nedėliais, seredomia ir subatomis nuo m 
ryto iki 8 vakare. x

Valandos nuo 9:30 iki 
8:30 vakare.

. -f---------------------- - --Į-. - . - - l-r - T-. - -
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Pasiskundus policijai ji pa-' 
sake, kad ji daug panašių skini- j

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rusti pagelbą 
nuo nnvo ken
tėjimų eikite 
( naujai įs
teigtą EURO- 
PINI-AMERl. 
K O N I fi K A 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
—"LINCOLN 
MEDI C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra Į- 
<čngtaa vė
liausios madoa 
mašinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių jlmonių^ Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šnlių. 
Me^ taipK** turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia- 
lis Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, (leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. Sis gydymas, jei reikiamus at 
sakančio gydytojo, yra be ^kausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
dariai. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES' — pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime jniikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo,, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reuryistizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-HAY EGZAMINACIJA ir 
Kąuujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už -gydymą inbhi mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit' be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvicu jus ateisit | mu
sų jstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo iipsivylę su kitais gydyto
jais. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MED1CAL INSTITUTE 

DK. Il(»WE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAMS 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-raa nugštas 
Viršuj Triungle Kestauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS': Panedčly, Ket

verge ir l’ėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:80 
vakare. Utarnlnke. Seredoj ir Suimtoj 
nuo t' ryto iki 8 i.iLsip NedrĮlomiu ir 
‘jveiilenils nuo 1U li.r 12 dieną.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

šis musų prietęlis dirba iš 
širdies ir nešą naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit vi 

kiekvieną atneštą ar x atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXIXXXX XXX XXXX XIX XX !. <♦> <♦£ Ifc- -i
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Lietuvių Bateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

PRANEŠIMAI
ir 

jei 
ar

ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lietuvos konsulato 
pranešimas

DRAUGYSTĖS ir kllubal. Kam 
reikalingas gražus daržas pikni- 
kiuns, už.sitikrinkil tuojaus Chcr- 
nausko Daržą, kuris ..us gatavas matkos 35c 
anksti pavasarį prie Tautiškų Ka
linių, Jusliee Purk, III, Skubinkit, 
uid nebūtų pervėlu. Geo. Chcrnaus- 
įas rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
ąons, III. Iri. Lyons 1;)52<J,

‘nėra leistinos ir nuolatinis kiau
ksimasis sul’lcriaus atima kome
dijai gyvumą. Bet artistas 
negali išmokti savo rolę, 
paduodama rolė už poros
trejeto dienų prieš vaidinimą. 
Prie tokių aplinkybių ir geriau
sias m tįstas negalėtų vaidinti, 
jiekalbant jau apie mylėtojus, 
iš kurių Vaičkaus teatras ir su-

1) Pradedant 1926 metais sideda.
konsulatas bus atidarytas, apart 
rytmetinių valandų kaip kart 
buvo pirmiau dar ir kiekvie
no trečiadienio (VVednesday) 
vakarais nuo 7 iki 8 vai. Per mas bus ateinantį 
pripuolamas šventes . konsula
tas bus uždarytas ištisą dieną.

2) Nuo vasario (l'ebrnary) 
I dienos konsulato raštinė per
keliama į kambarius Nr. 1232-3 
tame pat naiYle — Transporta
tion Building?

Lietuvos Konsulatas Čikagoj

7 eatras- 
Muzfya ■

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Vaičkaus Dramos Teatras ke
liasi iš liuli llouse į Lietuvių 
Auditoriją, kur pirmas vaidini- 

trečiadienį. 
Po vaidinimui bus šokiai, ko ne
galėjo

k.J Liet. Auditorijoj 
teatrui 
trauks 
pageidauja ir 
gali su draugais sueiti, pasikal
bėti. Antra ir įžanga žemesnė, 
(75c), nes dabar buvo kiek per- 
brangi, — mokėta iki $1.50 už 
nedideles komedijas ir pasku
bom, apgraibom pastatytas, yra 
perbrangu.
. Nors nebuvo paskelbta, bet 
ateinantį sekmadienį liuli llou
se teatre vaidinjVno, regis, ne
bus, nes kiek girdėjau, Vaič
kaus teatras šeštadieny ir sek
madieny gastroliuos Rockforde.

— Vieš-kis.

būti liuli llouse teiilre.
Vaičkaus 

gal geriau seksis, nes 
publiką ir šokiai, kurių 

nešokantieji, nes

Didelis 31-ntas 
rengia Pil. 
nuo Brigepoito 
d., Lietuvi 
Halsted St. 
ga vyrams 
pasidėjimtt

metinis balius^
Gv. D. L. K. Vytaulbl 

nedalioj, sausio t.. 
Auditorijoj, 3133 So.

’i'iidz.iii G vai. vak. |>.an-1 
75c., moterims .*>Oe, su 
drabužių. Kviečia

Komitetas.

Sausio 12 d., ,7.39 
Aušros kambariuose.'

Košei and.
vai. vakare, s ................ —
10900 S. Michigan avė., įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų metinis susi- 
rinkinlas. Jame bus renkama val
dyba, knygiai ir įvairios komisi
jos. Ilraiigijlj įlelegalai ir delegatės 
prašomi atsilanksli paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, seki*.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
38c. ir 40c. Vilnonios 

skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dlenyj no pietų. |

... I Frank Selemopavičįus
17 j 504 W. 33rd St. Prie Normai Ave.

------------- ------------ - -----------------------------

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą. 
3288 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3’98— Blvd. 7«G7 office

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
L. P. P. Rliubo naujus narius už
rašau Federacijos Kliuban ir pri- 
kląlisinti jau prie kliubo nariai 
reikalui esant tesikreipia pas raš
tininką šiuo antrašu: J. Kirkus, 
1M1510 Edbrooke ave, Pullamn 10i74

Kensington Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas bus 
trečiadieny, sausio 13 d., 7:30 v. 
vakare, E, Shedvell svetainėj, 3'|1 
Kensington Avė. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus išduo
tas metinis raportus ir bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

—Direkcija.

ŠTAI JIE YRA

Iš Jaunuoliu Orkes
trus darbuotės

Sausio 6 vai. Mark White Sq. 
sVet. įvyXo Jaunuolių Orkestro 

Prisirašė 
Pianas

Lietuviškos Teatrališkos Drau- z 
vystės Rūtos No. 1 susirinkimas 
vyks sausio 13 d.. Lietuvių Audi

torijoj, 3133 S. Hulsled St. Draugai 
r draugės ateikit į minėtą susirin

kimą ir alsiveskit naujų draugų.
—Valdyba.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

PAS MUSPIRKIT PLUMBING
IR SUTAUPYK

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

LevinthaI Piumbing Supply Con 
1637 VVest Diviaion SU 

netoli Marshfield

Seredoję, sausio 13 d., Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporto, 
lietuviškas vodevilis ir jokiai, 
“Gryvicji Nabašninkai”. ’

Jei nori ištisą porą valandų 
pasijuokti ir šu musų gražuolė
mis linksmai pasišokti, gne-'metinis susirinkimas, 
žiant Luke’s Parisian Girl’s penki nauji nariai} 
Orkestrui, jei nori užmiršti sa- Selemonavič, Albertas Tupikai- 
vo kasdieninius vargus ir skau- tis, Vladas Adomaitis, Janet 
smus, nepraleisk progos atvyk- ĮLabura, smuikoriai ir Albina 
ti į linksmiausi ir gražiausi va- Paliutė, pianistė. Komisija iš 
karą, nes neužmirši jo ilgam lapkričio 8 d. rengimo vakaro 
laikui. išdavė galutiną raportą, iš ku-

Vaidinimo prašia 8 vai. va-: rio pasirodė, kad vakaras morą- 
kare, o šokių 10 vai. vakare, liškai pavykęs gerai, bet mate- 
Įžanga visiems vienoda 75c. Ti-' riališkai davęs nuostolių. Ren- 
kietai išanksto paiduodami:1 gtu prieš-kalėdinio vakaru; 
Mildos Pharmacy ir Audito- kuris įvyko gruodžio 22 d., p. 
rium Tea Room. —y. 'Paliulio valgykloje, kaip komi-

L. G. D. L. K. Vytauto laikys 
savo metinį susirinkimą sausio 17 
d., t vai. po pietų, Lietuvių Audi- 
loirjoje, 3131 S. Halsted St. Drau
gai privalo būtinai atsilankyti, nes 
yra svarbių dalykų dvi apsvarsty
mo. Visiems primenu, kad tą pačią 
dieną įvyks musu balius toj pačioj 
svetainėj nuo 6:,1o v, 
prirašomi 
baliaus, 
progos. —V. Kaceviče, rašt.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

TIKRA VERTĖ VARTOTŲ KARŲ. 
PIRKTI’ SAU RARA DABAR, GAU
SITE PILNĄ PASIRINKIMĄ IŠ 
MUSŲ STAKO. PAVASARIS GREIT 
ATEIS IR TIE KARAI BUS GREIT 
IŠPUIKTI.
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1 925 
1925 
1926 
1924 
1924 
1924 
1924
1924 Studebaker big G broughatn 1,050 
1923
1923 
1923 
1923 
1922 
1922 
1922 
J 922 
1922
1921 
1920.
1920
Cądillad spec. vietoria coupe
DAUG KITŲ KARŲ DEL PASIRIN
KIMO. TIE KARAI YRA PILNAI 
PERTAISYTI IR MES GARANTUO
JAME KIEKVIENĄ KARĄ.
Lengvais išmokėjimais a r ha mainais 

ATDARA VAKARAIS Ilt 
NEDALIOJ

WEST TOVVN AUTO 
EXCHANGE

4628-30 VVashington Blvd.
Austin 9562

______2 J" '! J... JI. ..'I... . -................ '

BARGENAI

Ui-

pa
čia

vak. j r bus 
nauji nariai dykai laike 
Taigi nepraleiskit šios

Chandler 2-door sedan $1,050 
Buick Master G coach, ext. 1,075 
Willys-Knight, coupe sedan 875 
Essex coach, bal. tires ........ 525
Hudson 5-p. sėd., 4100 mi. 1,250 
Studebaker xtd. G dun. phae. 725 
Studebaker std. 6 4-dr hro. 1,075 
Ford tudor sedan .......      325
Jordan 5-pass. sodan ....... 850
Jordan sport ........  875
Marmon sport touring , 1,175 
Studebaker light G sėdim 575

Jordan sport roadster 
Paige 6-66 5-pass; coupe .... 
Studebaker spec. 6 sedan .... 
Studebaker lt. G tour., refin. 
Studebaker big 6, wint. sides 
Essex 4 sedan, refinished 
Buick 5-pass. touring .. ...
Buick 7-pass. touring ......
Premier sport ............,.........
Mjumon touring ................ .
Stutz sport ..........................
Dodge touring, perfect .......

PARDAVIMUI

G50 
675 
575 
275 
325 
375
275 
300 
350 
550 
300
100 

1,350

GIGANTIŠKAS PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS 

šitie pianai yra pirmos klesos 
dėjime, labai numažintos kainoj*, 
yru dalis bargenų listo:
Julius Bauer, kainavo $375 dabar $278 
Mason & Hamlin 

kainavo $325 dabar $225 
Adam Schaaf kainavo $395 dabar $275 
Conover kainavo $275 dabar $185 
Steinway (Vertegrand) 

kainavo $700 dabar $600 
Apartment grand 
colonial style kainavo $675 dabar $450 
Adam Schaaf grand 
colontųl style kainavo $950 dabar $775 
A<lam Sęhrtaf grojiklis 

kainavo $650 dabar $475 
Wurlitzer grojiklis 

kainavo $550 dabar $375 
Metams išmokėjimais 
ADAM SCHAAF 

319-321 So. Wahash Avė.

Naujas, su sun parlor, 2 flatų, mū
rinis, aržuolo trimingai, plieno kon
strukcija, bungalovv stogas, dideli su 
grindimis vif.kai, gusiniai pečiai ir 
ice boksini, lotas 30x125, tiktai 
$ 13,800, 'išmoks jimais.

2 fintų mūrinis, 5-6 kambarių, ne
toli G8rd St. ir Ashland Avenue, du 
apšildymai, I karo garažas, namax 
gerame padėjime, bargenas, $10,500, 
cash teikiu $3,500.

6 kambarių mūrinė rezidencija, 
netoli 63rd ,St. ir _ AjdKląnd Avenue, 
viskas aržuolo, kamo vandens šilu
ma, tiktai $7,800, išmokėjimais.

PARDUOSIU grosernę ir bučcrnę 
pigiai arba mainysiu ant namo, 
Visi įrankiai bučernės geram sto
vyje. 'Taipgi yra naujas trekas.

Tel Canal 0552 *
1727 S. Union Avė.

6 kambarių mūrinis bunga1ow, ne
toli 63rd St. ir Racine, viskas aržuo- 
lo, furnas šiluma, $6,500, išmokėji
mais.

SHEEHAN WITOUS
‘ & CO. , 

1654 W. 63rd Street 
Tel. Hemlock 1600

PARSIDUODA nauja grosernė, 
visokių tautų apgyventa apielinkė. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. Turiu kilų biznį. 550 \V. 
14 St.

DIDELIS bargenas! Pardavimui 
2 aukštų mufinis namas už labai 
pigių kainų, su penkiais kambariai 
ir aukštu beizmentu. Namas randa
si 3725 S. Lowe avė. Kreipkitės 
prie savininko.

3729 S. Morgan St.

NAMAI-ŽEME

Bridgeport Gange

SAVININKAS parduoda biznio 
lotą augančioj lietuvių kolonijoj, 
biznio sekcijoj, geriausia transpor- 
tacija, išmokėjimais.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 640.

1 Paliulio valgykloje, kaip komi
sija taip ir dalyvavusieji buvo 
labai patenkinti. Komisija ren
gimo penkmetinio koncerto, ku- 

Pereitą sekmadienį Vaičkąus ds ivVk8 kovo 18 d*» Meldažio 
Dramos Teatras statė liuli !sveL Panešė, kad viskas yra 
llouse teatre dvi Petliuko ko-, rūpestingai rengiama,, taip kad 

”• ’ • • •• i “Vel-r^Lls duotas koncertas tikroj to
ir vienaveiks- žodžio prasmėj.

Jaunuolių Orkestro ųptktikos bus 
seredoj, sausio 13 <l?,7 vai. vakaro, 
Mark VVhite Sųuare 4vet. (Librarv 
Room). Visi jaunuoliai-ės atvykit, 
nes praktikos yra reikalingos dėl 
musų koncerto, kuris įvyks kovo 
mėnesį, Meldažio svet.

A. J. Schultz,

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company 

t' <| \ į . i ) • ' X f
6539 Cottage Grove Avenue 

Fai|’fax 4620

GROJIKL1Ų PIANŲ BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

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

2332 W. Madison St., tat floor

3207-9 So. Halsted St.
Parduosiu arba išrenduo- 

siu biznį, kuris randasi ge
riausioj ir puikiausioj 
Bridgeporto vietoj, 
proga — skubėkit!

M. J. KIRAS

rast.

Gera

3335 So. Halsted St.

“Velnias — ne boba”
BRIDGEPORTO LJETpVIAMS:

medijas—dviejų veiksmų
nias — ne» boba” i. ___
mę “Neatmezgamas Mazgas.”

Pirmame geriausia vaidino J. pranešė, kad yra laikomos
Buragas, Jankūnas ir ypač ge
rai P. Tendžiulytė; antmme gi

Abu veikalai gana gyvus

t i, ‘jei artistai butų mokėję sa
vo roles. Komedijose pauzos

DAINOS
Del keturių balsų 

Sulinktos L. Eremino

ir

Jaunuolių Orkestro vedėjas 
or

kestro praktikos nedėldieniais, 
nuo 1 vai. po pietų, p. Paliulio 
svet. Viršminėtas praktikas 
gali lankoti tik jau gerai pra
mokę graįit. Nutarta pradėti 
mokintis dainuoti ir šokių. Dai
nų mokys p. J. . Grušas, o šo
kius p. George Maršents, ir 
Eugenija Grušaitė. Susirinki- 
man buvo atvykę ir tėvų, bet 
neperdaugiausiai, tiktai p.. Bal
tušis, Kisielius, 
kienė, Sliažienė, 
čienė. Dauginienė

Kaip tėvai, taip ir jaunuoliai 
yra 4abai įtenkinti mokytojais 
Grušais, kurių visa šeimyna 
dirba tikrai pasišventusiai auk-

"Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos rytu. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami "Naujienoms” gana anksti. 
Už "Naujienas” galima mokėti ,sykį 
i savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o <)a neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

\VILSON HEALTH INSTITUTAS. 
Maudynės ir masažas. Liesinančios 
ir pajauninančios elektrikinės mau
dynės nuo reaunudizmo, miešlun- 
gio ir oneuritis. Moterys patarnau
tojos. Douglas 0997.

131 E. 35 Street, pirmos lubos

REIKIA oARfilNINky
MOTERŲ x

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

p-nios Monei- 
Saliamonavi- 

, ir Grušienė.

Šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie-' .. . . ..j . i-. .. • o -j , j įėjime jaunimo. Tik reikėtų te-nam damų mylėtojui. Susideda j . . ,
j• j i- • l ’vams dauginiui prisidėti, kadiŠ dviejų dahų: mišriems cho-j , . ® \ .darbas neštų daugiaus naudos.

—Vienas Tėvų.rami ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinj ir dainuok. Daina ta: 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, Žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. ŠI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 į metus per visą 

likusi gyvenimą.

PRA

ir

1739 Sa. Halsted St.
Ckiaųt*, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 

i tain tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislvk kiek jūsų 
čirptas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per 20 matų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So, Halsted St.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukčius pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po $10 į mėnesį atsakantiems 
žmonėms.

MIKOL/IT1S, 
6512 So. Halsted St.

GRAŽUS MŪRINIS
BUNGALOW

ug-

•EXTRA! EXTRA!
Turiu cash namą, noriu mainyti 

ant dviejų pagyvenimų po 5 ar G 
kambarius prie Marquette Manor, 
nuo Western Avė. iki 69-tos, Cali- 
fornia iki 59th St., neskiriant kiek 
turi morgičių, visus priimsiu — su 
kaina susi taikinsime.

S. MARKŪNAS 
Pullman 5089

TURI BŪT PARDUOTA š|
i MĖNESI

Yra $22,000 equety, veik 9 apart- 
mentų name. įplaukos $6,660, pelnas 
perviršyje $3,000. Kaštus ir pro
centus. Priimsime cash ir morgi- 
eiu popieras. Savininkas Triangle 
7990.

MORTGECIAI-PASKOEOS

iii-Auo iiBfl a i i RI.IKzMJNLA senyva motelis ASMENŲ JIESKOJIMAI k"lr‘' ,u",vli <*<• <u>b<> a>b»

PAlEšKAU savo pusbrolio Juozą-( 
po čiapo, paeinančio iš nuščių kai
mo, Pagramančio vals. Turiu svar
bų reikalų. Jis pats arba jį pažįs-| 
tanti prašomi pranešti šiuo adresu 

Kazimieras Jurgenas
3929 W. 56th St., Chicago, III.

mergina, stubon dirbti, vaikai ne
maži, valgis ir ruimas. Atsišaukit, 

M. S1HRMULIS,
2 Broadvvay, Melrbse Park, III. 

'i'elephone 624. \
---------------------- - į L . - - ■

MERGINŲ prie abelno namų 
; darbo, nereikia skalbti nei virti.

3850 W. Adams St. Pirmos lubos.

PAJ1EŠKAU savo pažįstamo Sil
vestro Turą. Norėčiau greitu laiku 
susieiti, turiu labai svarbi} reikalą. 
Malonėldte kuogreičiausia duoti ži
nia arba atvykti pas mus.

ONA NANARTONAITĖ 
4120 So. Artesian Avė. 

Chfcago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Balčiaus ir pusbrolio Jono Vėliaus, 
paeina iš Norvainių kaimo, ši labų 
parapijos. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau jų arba kas apie juos žino atsi
liepti, busiu dėkingas.

JONAS BALČIUS
4301 So. VVood St., Chicago, 111.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA kambarys dėl vy

ro Bridgeporto anielinkėje. Malo
nėkit prisiųsti pilnas informacijas 
Bos 614, Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIU

REJKALINGA mergina prie leng
vo naminio darbo. Gali nakvoti na
mie. Mrs. J. Springer, 3123 W. 19 
St. Tel. Rockvvril 4857.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS .darbininkas dirbti 
duonkepykloje i^ trečią ranką. Gal 
būti senyvas žmogus. 2424 W. 69th 
Street.

REIKALINGAS darbininkas dėl 
Lietuviškų Tautiškų Kapinių. Pa
geidaujama nevedes; geram vyrui, 
geras Ir pastovus darbas. Kreipkite 
iki 11 valandai ryto.

A. K. MASIULIS
1920 So. Halsted St., 3 fl.

I REIKALINGAS vyras dirbti junk 
. sopoje. iMate Greenberg, 1454 Bluesopoje, 

Island Avė

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vaikinam ar merginom. 2212 
W. 21 St.

PASIRENDAVOJA gražiai meb
liuotas kambarys vienai- ar dviem 
merginom. Pašaukite Lafayette 8043 
tarpe G ir 8 vakare.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 51S3-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

RAKANDAI
GROJIKUS pianas, Edison pho- 

nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, davenport stalas, siuvimui 
mašina Ir indai, pigiai, 9><12 kau
rai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2514 /

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 3 šmotų parloro setas, 2 mie
gamo kambario setai, grojiklią pia
nas, radio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki- 

' tų dalykų, Pigiai, dalimis.
1611 W. 55th Street

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, geram stovyje. Matyti ga
lima kasdien nūn I—5 po pietų. 
1410 S. Washtenaw A ve. Telefonas 
Lafayette 4001,

REAL ESTATE BIZNIO OFI
SAS ANT PARDAVIMO

Gera proga dėl gero žmo
gaus- Ofisas ^randasi ant So. 
Halsted tarpę 31 ir 35 gat. Lie
tuvių-lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso j- 
taisymai Vėliausios mados. Tu
riu parduoti greitu laiku ir pi
giai. Priežastis pardavimo— iš
važiuoju į Floridą. Gera proga 
kas n o r padaryti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsisaukt kuo- 
greiČiausiai į Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St.

Kieto medžio trimingai, 
navietė, knygų šėpa, pentres 
keisai, stikliniai užpakaly por- 
Čiai, dideli su grindimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angliny- 
Čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias phimbingas ir elektros fik- 
čeriai, $4,000 cash ir po $20 į 
mėnesi dėl padengimo palūka
nų

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgiiius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, iee cyeaiu, notion, žaislų, žur
nalų, geras kampas, nauji fikceriai, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi būt par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
11 N. La Salio St. Franklin 2976.

PARSIDUODA restauruntas dide
lių dirbtuvių apielinkėj. Geras pel
nas. Prieinama kaina. 1754 N. 
VVestern Ave.

PARDAVIMUI 4 krėslų barbemę 
(Barbei* Shop), biznis senas, Lietu
viška. Tiktai viena barbernė šiame 
mieste. Renda pigi. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės tuojaus: z
320 E. 14th Street 

Chicago Heights, III. ,

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

PARSIDUODA bučernė ant du- 
beltavos karų linijos South Sidėje. 
Sauk savininką Vieton’ 4306.

PARDAVIMUI restoranas už 
cash, gera, prieinama kaina 
arba mainysiu j namą arba lo
tų. Biznis išdirbtas, vieta gera,

2417 W. 43rd St.

PARSIDUODA bučernė' ir 
grosernė. Biznis gerai išdirb
tas, knygučių nėra. Kam rei
kalinga, kreipkitės.

5752 S. Racine Avė.
jIeTA PROGA 

PARSIDUODA
Shop. Gera, pelninga vieta, 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nes tu
riu du bizniu. Negaliu apsidirbti.

1827 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8951

Nancy Beauty
Geroj

DELICATESSEN ir kendžių, Ice 
creamo ir bekemės produktų krautu
vė. Geriausias kampas North Sidėje; 
pigi renda, garu Šildomi pagyveni
mui kambariai; šviežias stekas. IŠ 
priežasties nelaimės turi būti par
duota greitam pirkėjui su dideliu bar- 
genu; taipgi ant dalinio išmokėjimo. 
Apžiūrėkite patys.

6263 N. Clark Street 
Kampas Rosemont

už pirmą morgičių.
CRAIN & MORELANI)
Budavotojai ir Savininkai 

3359 W. 55 St. 
kampas Homan Avė.

5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bimgalow, $500 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Tiktai keletas li
ko ...............................
jei

tomis kainomis, 
norit bargeno.

McGurk Realty Co.,
5501 S. Kedzie Avė.

Republic 4000

veikit greitai/

SAVININKAS būtinai turi 
duoti 6 1 ambarių cottage, 4 

šildomas, 
, kitus

garaža, furnas Šil<l< 
$7(H)0, įmokėti $2090, 
rendų.

McGurk Realty
5501 S. Kedzie

Co.,
Avė.

par- 
kui’Ų 

tiktai 
kaip

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
audros langai, stikliniai užpakali
niai porčiai, sieteliai, 2 karų gara
žas, medukai, didelis lotas, moder
niškas, $2000 įmokėti, kitus kaip 
rendų. t

McGurk Bealty Co.,
55G1 S. Kedzie A ve.

AR JUS UŽVYDIT namu savinin 
kams? Kam laikyti jį? Naujas 
kambarių mūrinis bungaluvv, 

$60 I MĖNESI 
$300 ĮMOKĖTI 
$7000 VISO

Moderniški, ką tik užbaigti. Pa
imsim tuščius lotus kaipo dalį (mo
kėjimo; Pašaukit • Mr . Busee, 7149 
S. \Vestern Avė. Prospect 6133.

a

NEMOKĖK DAUGIAU RENDOS 
BLOCH

Mes parodysim kaip gyventi sa
vo, locname name ir būti visuomet 
liuesas nuo namų savininko 

tiktai su $300 cash
Nieko nereikės mokėti iki kovo 

1, 1926. Gera ir, greita transporta- 
cija. Arti nlokyklos, bažnyčios, te
atrai ir krautuvės.

BLOCH RE A L ESTATE 
1088 S. 17 Avė. Mąywood 

Mansficld 0454

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage, lotas 50x125, $600 cash, ki
tus po $35.00 mėnesiniais išmokėji
mais. Prapertis aptverta. Gera vieta 
laikvti vištoms ir karvei. Randasi 
būda dėl vištų ir barnė dėl karvės. ?, 
blokai nuo strytkarių. Kreipkitės:

J. N. ZEWERT & CO. 
5882 Archer Avė.

Tol. Prospect 8305
J. E. Vlastnick, Vedėjas

fcungalow, naujas ir moder
niškas, augančioj lietuvių kolo
nijoj, netoli mokyklų ir trans- 
portacijos. Naujienos, 1739 S. 
Halsbed St., Box 641.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dreasmaking, 
skrybėlių dirbinio ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOLER BARBER cOLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 423(1

Vyrai Pažiūrėkite 
į 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 savo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsitės Ir kuomet užbaigsite, 
taipgi gausime jums darbą. Išmoksi
te į keletą savaičių didelėj Greer 
Dirbtuvėj aktuališku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai automobilių 
iri elektros. Instrukcijos Ignition, 
Starting, Apšvietimo, Battery, Trou- 
ble Shooting, Overhauling ant 4, 6 
ir 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
elektros kursas. Didžiausia mokymo 
institucija savo rųšies pasaulyje — 
Šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų.

Mes taipgi turime dienines ir va
karines klesas. Išmokėjimais, jei no
rite. Rašykit dėl pilnų informacijų ir 
musų 64 puslapių knygutės.

GREER COLLEGE
Of Automotive and 

Electrical Trades 
2024 So. Wabash 

Dept. P Cal., 4600

SAUSIO 30
Paskutinė diena įsirašyti ir iš

mokti Beauty Culture
Už tokią pigią kainą kur dar ne
buvo pasiūlyta augštos rųšies mo
kyklos

Lyginasi bile reguliariam $100 
kursui, šitas kursas susideda iš: 
Marcelling, Water Waving, Sham- 
poolng, Šcalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Faclals.

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmoksimais. Duodama diplomai.
IDEAL SCHOOL O F BEAUTY 

CULTURE
“The Model School of America’’ 
Suite 1203 102 N. State St.


