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Tyrinėja “naminių 
paukščiu trustą”

apielinkei oficia 
šiai dienai pra-

Anglijos darbiečiy planas 
kasykloms nacionalizuoti

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Valdžia nieko negalinti 
daryt kasyklų streike

Meksika gulsianti laukan 
Amerikos korespondentus

Amerikos torpedinis 
laivas užgautas

Potviniuose Meksikoj 
žuvusių žmonių skai

čius siekia 2,000

Kun, Garmus pralaimėjo 
bylą su “Sandara”

Žinios 
dienos

sutartis nesenai buvo 
tarp Švedijos ir Nor-

išimta 
kūnai.

Meksika žada vyti laukan 
Amerikos korespondentus

Bandyta nužudyti Ispa 
nijos diktatorius

iždo 
atsakė

MASKVA, sausio 14

šiandie saulė teka 7:16 
džiasi 4:44 -valanda.

balandžio 
pripažinęs

Sprogimas karo laive; 3 
jūreiviai sužeisti

Penki žmonės sužeisti 
$2,000,000 gaisre

Praeitą naktį kilęs

Chicago, UI. šeštadienis, Sausis-J anų a ry 16 d., 1926

tuo, 
įsta-

Oficialiniai 
kad per

MANILA, Filipinų salos, sau 
šio 15 
karo laive Huron įvyko garinio 
katilo sprogimas, kurio trys 
jūreiviai buvo skaudžiai sužeis
ti. Sužeistieji nugabenta laivy
no ligoninėn.

Franci j a, sausio

Amerikos priešingumas 
Rusijai mažėja -

pasiprie 
tų neru
da ugi a v 
asmenų.

Šaliajiinas turėjo pašti 
ninkui padainuot, kad 

gavus laiškus

Garantija 
Greitumas

Entered aa aecond Claaa Mattar M are h 7,1914, at the Poat Office of Chicago, III 
undar the Acfr of March 8, 1879.

Chateau I 
sparną,1

Švedijos arbitracijos su 
tartis su Danija

Įvykus West Virginijos kasyk
lose ekspliozija užbėrė 38 
darbininkus

Vėl baisi nelaimė anglies 
kasyklose

galima laukti Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestu lietuviams.

TOULON
15. - Ką tik iš dokų nuleistas į 
vandenį Jungtinių Valstijų tor
pedinis laivas Bruce susidūrė 
su kitu laivu, ir buvo taip 
skaudžiai sužeistas, kad reikėjo 
tuojau gabenti atgal i dokus 
taisyti.

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

pabaigtas gpventojų suskaity- 
mas parodo, kad šiandie Mask
va turi jau 2,225,000 gyvento
jų. 1920 metais jų turėjo 1,- 
617,700. Miestas užima dau
giau kaip (50,000 akrų plotų.

Kaitina juos dėl fabrikavinio 
melagingų žinių apie dalykus 
Meksikoj

Britanija ir Irakas pa 
si rašė' sutartį

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

Kunigas Garmus pralai 
mėjo bylą

sau- 
nuo-

nežino-
min

paštan pa- 
j^m laiškų, 

bet pašto tarnau- 
Šaliapino nepažindamas,

MADRIDAS 
šio 15. 
sprendžiu 
Caudete 
kaltinami 
mumuose

DIDELIS GAISRAS GAI
VESTONE; $500,000 

ŽALOS

skJi-
1925 
emi-

Trys kaimiečiai pakarta dei da 
lyvavimo neramumuose

Bandyta nužudyt Ispanijos 
diktatorius

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

HENDAYE, Franci j a, sausio 
Gauti čia pranešimai iš

Pasikėsinto jas, grįžęs iš Jungti
nių Valstijų ispanas, tapo 
areštuotas

Lietuvos ministeriai ir 
valstybės pinigai

MASKVA, sausio 15. —Kab- 
legrama iš New Yorko prane
ša, kad Jungtinių Valstijų pre
kybos sekretorius Hoover jau 
paliovęs savo kampaniją prieš 
kreditu sovietų Rusijai teikimą, 
3 automobilių ir traktorių fab
rikantas, Henry Ford, gavęs 
iš sovietų valdžios užsakymą 
10,000 traktorių, taip jau nebe- 
sįpriešina tam, kad Jungtinės 
Valstijos pripažintų Rusiją. A- 
merikos ^bankininkai gi labai 
trokšta, kad santykiai su Rusi
ja butų atsteigti.

VVILBURTON, Okla., sausio 
15. — Iš Degnan-McConnel ka
syklų, kur praeitą trečiadienį 
Įvyko baisi ekspliozija. atėmusi 
devyniasdešimt vieno darbinin
ko gyvastis, iki šiol jau 
aštuoniasdešimt astuoni 
Trijų dm nesurandama.

Apsiniaukę 
lietaus ar sniego; nedidele tem 
peratu ros atmaina 
mainąsis vėjas.

KALNAS. — Liet, 
šiaip aprašo gruodžio 19 
Seido posėdį:

Del sidabro išvežimo 
finansų ministeris 
kurs tvirtino.

ONAVVAY, Mich., sausio 15.
Du asmens žuvo gaisre, kurs 

vakar sunaikino čia American 
Wood Rim kompanijos fabriką. 
Surasti žuvusiųjų kūnai buvo 
taip ajalegę, kad negalima pa
žinti, kas jie. Pasigendama dar 
dviejų žmonių. Medžiaginių 
nuostolių ugnis padare apie 1 
milioną dolerių.

BAGDADAS, Irakas, sausio 
14. — Didžioji Britanija va- 
kąr pasirašė su Irako karayste 
naują sutartį, kuria Britų man
datas tam kraštui pratęsia
mas dar /dvidešimt penkeriems 
metams.

S1U- 
pramonės

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio’ 15. Švedija su Danį fa 
pasirašė sutartį, numatančią, 
kad visokį ginčai, kūne galėtų 
kilti ateity tarp tų dviejų vals
tybių., butų išsprendažiami tai
kos keliu.

Sutartį turės dar abiejų vals
tybių parlamentai patvirtinti.

Panaši 
padaryta 
vegijos.

W AS111N (JTON AS, įsausio
15. — Prezidentas Coolidge lai
kosi nuomonės, kad fedcialė 
valdžia negalinti nieko daryt, 
kad privertus kietosios anglies 
kasyklų savininkus ir angliaka
sius daryti taiką ir baigti strei
ką. Kolei kongresas nepriims 
įstatymų, duodančių valdžiai 
galios veikti tokiais atsitikimais 
kaip kad dabartinis antracito 
kasyklų streikas, valdžia, pre
zidento įsitikinimu, ■ neturinti 
galios įsimaišyti.

LONDONAS, sausio 15. — 
Vienas Anglijos darbo partijos 
vadų, garsus ekonomistas B. H. 
Tawney, vakar pristatė anglies 
kasyklų komisijai angliakasių 
anglies pramonės nacionaliza
vimo planą. Tuo planu visa an
glies pramonė turėtų Lut vi
suomenės nuosavybė, sutvarky
ta laip, kad ji, kaip vienas vie
netas, gamintų kurą, elektros 
jėgą įmonėms, koksą, gazą, 
aliejaus ir. kitokius šalutinius 
gaminius.

kasykloms iš dabartinių jų 
savininkų atpirkti Tavvney 
lo išleisti anglies 
bonus.

Ispanija 
Karo teismo 

tapo pakarti 
valsčiaus kaimiečiai 
dei dalyvavimo nėra 
ir ginkluoto 

šinimo milicijai. Del 
mumų buvo suimta 
kaip keturiasdešimt 
Kai kurie jų buvo paleisti, bet 
penkiolika ^‘belaikoma kalėji
me.

NOGALES, Ariz., sausio 15.
Vėliausiomis žiniomis, per 

pastaruosius (didelius potvinius 
Nayarito valstijoj, Meksikoj, 
žuvusių žmonių skaičius siekiąs 
jau apie du tūkstančiu, o liku
sių be prieglaudos ir maisto 
žmonių esą apie 9,000. Tų ne
laimingųjų padėtis esanti bega
lo sunki. Tvanų padaryti mate
rialiai nuostoliai siekią apie 5 
milionus dolerių.

pranešė apie tai telefonu.”
. Kunigas Garmus, kaip žinia, 
buvo apskundęs sandariečių or
gano redaktorių p. Slinkį, dėl 
šmeižto. Byla buvo tardoma, 
regis, praeitų metų 
mėnesį (ir teismas, 
skundžiamąjį kaltą esant, nu
teisė jį pasimokyti 7O<> dolerių 
atlyginimo. P. šliakys apeliavo 
į aukštesnį teismą, kurs dabar, 
matyt, bylą išsprendė kitaip.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

BUENOS AIRES, Argentina 
sausio 15. — 
tmens parodo 
metus į Argentiną atvyko 
grantų 33,311 mažiau, ne 
1924 metais. 1924 metais 
timšalių į Argentiną buvo atvy
kę viso 118,828, tarp jų dau
giausiai italų, paskui ispanų.

Tas i migracijos j sumažėjimas 
lyg rodo, kad anksčiau atvy
kusieji emigrantai painformavo 
gimines ir pažįstamus savo tė
vynėse, kad darbo1 sąlygos Ar
gentinoj yra blogos ir kad Ar
gentinos vyriausybė netesėjo 
aprūpinti ateivių tinkama ūki
ninkavimui žeme taip, kaip kad 

I buto paskleista užsieniuose ži-
15 Kiny juriy plėšikų 

suimta

MEKSIKOS MIESTAS, sau- 
— Vietos laikrnščiai EI 

Pais ir EI Democrata p.,neša, 
kad Meksikos vyriausybė ruo
šias paprašyti keletą Amerikos 
laikraščių korespondentų tuo
jau apleisti Meksiką dei lo, kad 
jie siuntinėja užsienio laikraš
čiams žinias, šmeižiančias ir 
užgaulioj a nčias Meksiką, 
džia ypač nepatenkinta 
kad savo telegramose apit 
tymus dėl svetimšalių nuosavy
bių ir turto Meksikoj tie ko
respondentai kraipo faktus, ir 
kiekvieną menką banditizmo 
pasireiškimą krašte keleriopai 
padidina.

VVASIHNGTONAS, sausite 
15. Teisingumo departamen
tas pradėjo tyrinėti “naminių 
paukščių trustą,“ įtariamą dėl 
laužymo Shermano įstatymo

pramone? 
vesti Tawney proponuoja suda
ryti keturis organus, arba ko
misijas. Viena jų, • susidedanti 
iš šešių ekspertų, butų jėgos 
ir transporto komisija, kuri rū
pintus elektros jėges išvysty
mu ir tiekimu dideliame mašta
be pigios jėgos. Antra būti) 
nacionalė anglies ir jėgos gami
nimo taryba, susidedanti iš 
dvylikos išrinktų asmenų, įvai
rių biznio šakų ekspertų. Jų 
uždavinys butų surasti geriau
sių anglies gaminimo ir varto
jimo metodų. 'Krečia butų var
totojų taryba, atstovaujanti 
visiems vartotojų interesams. 
Ketvirta butų, anglies eksporto 
komisija, besirūpinanti ekspor
to prekyba.

rytas bandymas nužudyti ' Is
panijos diktatorių, generolą 
Pi’imo de Bivera.

Nužudyti jį bandęs 
Morante, ispanas, nesenai grį
žęs iš Jungtinių Valstijų. Jis 
įėjęs į karo ministeriją, apsi
taisęs kaip užsienio legioninin
kas, su viena ranka parišta. Jis 
paprašė, kad norįs matytis su 
generolu de Bivera. Truputį I 
luklerjjęs, jis staiga puolė prieį 
generolo raštinės durų, norėda-, 
mas įeiti, 1x4 buvo sargybos} 
sulaikytas. Padalius kratą pa-1 
si rodė, kad jo parištoji ranka 
buvo visai sveiku bet, paslėpęs 
po raiščiu jis laikė rankoj už
taisytą revolverį. Užanty pas jį 
rado Ispanijos vėliavą, kurioj 
buvd krauju parašyta “Tegy
vuoja Ispanija“. Areštuotas : 
Morante tapo padėtas kalėji
me. 1

Vienas “Naujienų” prietelis 
rašo redaktoriui iš So. Bostono, 
Mass., sausio 13 d. 1926 m.:

“Buvusiojo ‘Sandaros’ re
daktoriaus, p. šliakio, byla su 
kun. Garmum baigta. Šlia
kys laimėjo. Dabar jis man

Du žmonės žuvo fabriko 
gaisre

atsakė 
Karvelis, 

kad nuostolių 
nesą, kad sulaikę miltinės val
dininkai, kad jis turįs teisę duo
ti leidimus sjdabiui išvežti.

Atst. Plečkaitis (s. d.) tokiu 
atsakymu buvo nepatenkintas, 
tvirtino, kad geležinkelio tar
nautojai sidabrą suklikę ir kai
po kontrabanda turėjo būti 
konfiskuotas. \

Min. Karvelis pareiškė, kad 
muitines valdininkų atsakomy
bėn netrauks, kad konfiskavi
mui pamato nesą.

Į atst. Halio (v, I.) paklausi
mą dėl elevatorių atsakė min. 
kun. Krupavičius, kad buk ele
vatoriai veikią ir kad akcinei 
bendrovei jų niekas nemanąs 
parduoti.

Į atst. Lapinsko (v. 1.) pa
klausimą dėl buv. finansų min. 
Petrulio paėmimo tūlam laikui 
150,000 litų iš 
miems reikalams 
Karvelis, kurs pripažino, kad 
taip iš tikrųjų buvo,, bet teisino 
p. Petrulį, kad jis paėmęs tuos 
pinigus grąžinęs. Nuostolių ne
są, bet kuriam tiksuli buvo 
paėmęs, p. Karvelis nepasakė.

Paklausėjas neginčijo, kad fi
nansų ministeris turi teisės iš 
netikėtiems reikalams 
kreditų imti pinigus i 
netikėtas išlaidas, bet 
litų grąžinti 
tų išlaidų 
vietų padaryta pastaba p 
vėlini, kad 
150,000 
reikalui, 

į atst. 
klausima 
silaikymo įstatymo atsakė 
Karvelis, kurs pripažino, 
dėl mažo 
finansų m-ja 
liuoti ir lodei 
tai laikomasi 
vių įstatymo.

QUEBEC, Que., sausio 15.— 
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
čia. lytinį puikaus 
Frontenac viešbučio 
padarydamas apie 2 milionu do 
lerių žales. Ugnį gesinant, griu. 
vus sienai buvo penki gaisrinin 
kai užberti ir pavojingai sužeis 
ti. Vienas viešbučio svečių bu 
vo durnais pritjroškęs, bet j 
atgaivinta. . L ;

NEW YORKAS, sausio 15.— 
Specialė telegrama Brooklyno 
laikraščiui Eagle praneša, kaip 
garsus rusų dainininkas, Fiodo- 
ras Šaliapinas, buvo priverstas 
Perline dainuoti paštininkui, 
kad gavus savo laiškus.

šaliapinas, prieš išvažiavimą 
iš Berlino, nuėjo 
klausti, ar nėra 
Laįškų butą 
toj' as 
pareikalavo jo asmens įrodymo 
dokumentų. Savo pasportą dai
nininkas buvo jau su kitu ba
gažu išsiuntęs j Leipcigą.* Ilgai 
tat nelaukdamas, šaliapįnas nu
tarė savaip įrodyti, kad jis yra 
tikrasis asmuo, ir ėmė dainuoti 
ariją iš Boito “Mefistofelio“. 
Dar nebaigęs pasažo, jis jau 
vięus savo laiškus ^”vėjo ran-

Arba: kas kam daugiau ramy 
bes neduoda, pinigai ministe 
riams ar ministeriai 
gams?

skirtų 
daryti 

150,(XXI 
, reiškia netikė- 
nebuvo ir todėl iš 

Kar- 
p. Petrulis tuos 
naudojęs biznio 

yra laiku padaryta.
Kvicskos (v. I.) pa

de! akcinių b-vių ne- 
min. 
kad 

skaičiaus tarnautojų 
nepajėgė kontro- 
ateityj bus griež- 
akcinir. bendro-

[Pacific and Atlantic Photoj
Dėka Vienai moteriai jury, Edith Ashley tapo išteisinta dėl 

nužudymo savo 8 dienų vaiko, kurio tėvas nėra žinomas. Po 
teismo Edith buvo priimta motinos taip, kaip parodoma pa
veiksle.

ŠANHAJUS, Kinai
15. — Indo-China Steam NavL 
gation kompanijos garlaiviui 
Hsuchovv atplaukus į šanhajų, 
fiancuzų policija suėmė garlai
vy penkiohką kiniečių, įtaria
mų kaipo piratų (jūrių plėši
kų). Apie tai. kad laive yra 
keleiviais persirėdžiusių piratų, 
laivo kapitonas iš anksto būvi 
pranešęs šanhajaus policijai 
Fevieliniu telegrafu.

GALVESTONAS, Tex 
šio 14

Vakar temperatūra siekė mi- del "ež“‘Priež^ies gaiš- 
nimum 19", mkaimutn 32" F. > fas ?“š,av6 ,ketuns blokua Pa’ 

(k rantės triobesių ir sandėlių, 
lei- padarydamas daugiau kaip 500 

1 tūkstančių dolerių nuostolių.
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Pigumas
, Per Nauiienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per .Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanotas, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Vėl 38 darbininkai 
kasyklose

NAUJIENOS
The Lithuaimian Daily Nkws

PUBL1SHED BY ZU LlTHUANfAN NEWS PUBLISHING CO.. INC
1739 South Halsted Street, Chicago. III inois 

Telsphona Roossvslt 8500

FAlBMdNT, W. Va., sausio 
15. - Jamison Coal and Coke 
kompanijos kasyklose Farming- 
tone, netoli nuo Fairmonto, 
praeitą naktį atsitiko smarki 
gazų ekspliozija. sudraskiusi 
kasyklas ir užbėrusi trisdešimt 
aštuonis darbininkus. Manoma, 
kad visi jie yra užmušti. Gelbė
tojams be atlaidos dirbant, va
kar iki vidurdienio buvo iš ka
syklų išimta, septyniolika kūnų; 
likusių dvidešimt vieno dar ne
surasta; gelbėtojai labai abejo
ja, kad bent vienas jų butų 
dar gyvas išlikęs.

Po sprogimo kasyklose kilo 
gaisras, kuris .gelbėtojų darbą 
lal>ai ĮKisunkino.

Jamison kasyklos, didžiausios 
tame distrikte, yra neunijinės.
Oklahomos nelaimėj žuvo 91 

darbininkas



NAUJIENOS, Chlcago, IH.

Didelis Balius
Su skra jojąnčia k rasti

Rengia
LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAŠELPINIS KLIUBAS ✓

Nedėlioj, Sausio-January 17,1926
TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVETAINĖJE,

35th St. ir Union Avė.
Pradžia 7-tą vai. vak. Įžanga 35c.
Šiame linksmam baliui viena iš visu moterų ar merginų, gaus 

puikią dovaną — perlus vertės $25.00. Dovaną laimės ta, kuri gaus 
daugiausia atviručių (Post Cards). Taipgi ir vyrai naudokitės proga, 
nes turėsite laimės susipažinti su merginoms rašydami joms atvirutes. 
Nepraleiskite Sausio 17 dienos, kad paskui ncreikėtii apgailestauti.

Kviečia KOMITETAS.

IŠKILMINGAS BALIONŲ BALIUS
Kokio dar nebuvo buvę Bridgeporte

Rengia — * V , <
Draugystė Šv. Onos . ,

Nerišlioj, Sausio-Jan. 17 d., 1926
Šv. Jurgio Farap. Svet.

32-ro Place ir Auburn Avenue
Pradžia 6:00 valandą vakare Jianga 50 centų

Seni ir jauni esate maloniai* kviečiami skaitlingai atsilankyti, 
nes atsilankę busite pilnai užganėdinti, su gražia ir smagia muzika, 
ir juokingais žaidimais.

Kviečia širdingai visus atsilankyti KOMITETAS*

DIDELIS 31-MAS METINIS

Rengia Leb. Gv. D. L. K. Vytauto Nl1T) BRIDGEPOKTO,

Nedėlioj, Sausio 17 d., 1926 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6-tą valandą vakare.

Įžanga vyrams 75c., moterims 50c. su pasidėjimu drabužių.
Kviečia senus ir jaunus j vi išminėtą balių, kuriame griež gera 

nąuzika Įvairius šakius, ir tuomi atsilankiusieji svečiai bus pilnai pa
tenkinti. Prie to viso, bus geru užkandžių -ir lengvu gėrimų.

Kviečia KOMITETAS.
PASTABA: — Norintieji Įstoti j draugiją, baliaus vakare bus 

priimami be Įstojimo mokesties nuo 18-kos iki 40-ties metų.

DIDELIS BALIUS
Rengia

Lietuvių Kriaučių A. C. W. of A. 
Local 269 '

Nedėlioj, Sausio 17d,, 1926
MILDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 7 vai. vak.
Užprašome visus atsilankyti kuo skaitlingiausiai.

KOMITETAS

$400

Grafienė Karolyi, buvusio 
Vengrijos prezidento žmona, ku
rių sekretorius Kellogg atsisakė 
įsileisti į Ameriką dėl jos “rau
donumo”. Dabar ji teismo ke
liu nori išgauti vizą. Jos bylą 
nagrinės aukščiausias teismas.

RETAS VIENMINTIN- 
GUMAS.

Paimkime kokį tik norite 
temą ir jus visuomet atrasi
te žmonių, kurie kalbės už ir 
prieš. Bet jeigu jus paklau
site žmonių iš Šiaurės Pietų, 
Rytų ir Vakarų kurią vidų-! 
riams gyduolių yra geriau-! 
šia jų nuomonė jus išgirsite 
vienmintingumą pas visus: 
Triner’s Bitteris! Šiaurė: 
“Kitchener, Ont. gruodžio 9 
d. Trinorio Biteris neseniai 
išgelbėjo čia moterį nuo' 
mirties. A. Sykora. Pietus: 
“Sabraton, W. Va. Gruodžio 
15 d. Jokia šeimyna norinti 
būti geroje sveikatoje negali 
apseiti be Trinerio Biterio 
vyno. Išgelbėjo mano svei
katą ir mano gyvastį. J. 
J. Kadlecik. Rytai: “Pro- 
vidense, R. L’ Gruodžio 7 d. 
Trinerio Biterio vynas yra 
labai veikiantis. Anth/Fitz. 
Vakarai: “Anaconda, Mont. 
Gruodžio 17 d. Trinerio Bi
terio vynas yra geriausia 
gyduolė. Aš rekomenduoju 
ją visiems savo draugams. 
Frank Sasek.” Visi šie laiš
kai yra nuo gruodžio 1925 
m. Jus irgi pamėginkite, 
taipgi mėginkite Trinerio 
Linimentą, Trinerio Cough 
Sedative, Trinerio Cold Tab
lete.
kas negali jums patarnauti; 
rašykite Joseph Triner 
Kompanijai, Chicago, III.

cio Cough 
Cold Tab- 

Jeigu jūsų vaistinin-

ess“

MID -WINTER DANCE

šeštadienis, Sausis 16, 1926

T

Didelis Gonffeti Balius su įvairiais pamarginimais
KurJ parengs

Lietuvių Tautiška Parapija
Subatoj, SausioJanuary 16 d., 1926

Savoje Svetainėje
Kampas 35th St. ir, So. Union Avė.

Pradžia 7 valandą vakare
Visi beskirtumo esate užkviesti. Malonėkite atsilankyti ant šio 

puikaus vakaro. Grieš Bartkaus muzika.
Kviečia KOMITETAS

Pranešu, jog ką tik išėjo iš spau
dos lietuviškų šokių knygutės ant 
smuiko*, kuriose telpa 37 nume
riai: 3 maršai, 1 kadrilius, 1 ga- 
liopas, 8 polkos, 6 valcai, 3 ma
zurkos ir daug kitokių lietuviškų 
šokių. Gražiais viršeliais pagražin
ta. Su prisiuntimu $1.00.

Longinas Buinis 
120 VVebster Avenue 

(’ambridge, Mass.

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Given by the

GŪIJJEN 600 GIRL'S CLUB
AŪKSINftS RYKŠTĖS MERGINU KLIUBAS

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.

AT LITHUANIAN AUDITORIUM
' 3131-35 So. Halsted Street

Saturday Evening, January 16th, 1926
Entrec at 8 o’clock Tickets 75 cents

Music by CHAPMAN

R. Garbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

,3
A J. / *

T-rtVAtMETV y
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T

> II. . I |. ..IMM.. .   *1  ........... IMI—

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

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

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street •-

Telephone Wentworth 6890

• į ♦ •Savo Armonika^ garantuojame 
ant'5 metų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už prieinamas kainas.
VVr’te in English

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bu n gal o w už 
. $4950

$500 Įmokėti kitus po $50 Į mėnesj 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 Įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irviną Park Hlvd. 
Tel. Palisade 2977

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų r.Uverimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants A&sociation, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
En^levvood 4760

H AUSI

SMad« by 
Lambort Pharmacal Co., Saitu LouU, U. S. A.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODELt/i .
2) - piWs - ! TRYS DIENOS LAIKAI.
3) VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be rvto, žmogų* be Salutara
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) t m .
2) — Salutaras vidurius išvalo; / SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. )

Tik viena* doleris ir kvoteris bonkai.
* Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 VV.18th St., Chicago, Illinois

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės - Parpi
mo. Skau
dėjimo ir 
Kosėjimą.

I

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

$400
Didelis MASKARADU Balius

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pąsisekimo

| Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkiu ir ailpninan- 
čių ligų, paai nau
dok i te šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mai chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
Ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
katą šios šalies 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ti
nau, kad aš galiu

Dr. J. K. Mabea suteikti juųw go
riausi gydymą, kokv 

rra žinomas me-dicinos moksle. ■ 

‘606” “914”
TIKR4 PAGELBĄ

Įčirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, (čirškimai tiekiai j gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galimu su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serums čiu
pus, antitoksinus, spcciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
Itaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateinu | mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzetninacija $1
DR. J. R. MABEE

337 W. Madison SU -Ųhicatfo, III.

NAUJA KNYGA■ Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus- 

H mais, Reumatizmu, Sausgėlė,
■ Kaulų Gėlimų, arba* Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS’ SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Apysaka iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo

Muzika J. JOCIAUS.

sus buvusius Cicerbj, nes jame

NAMU BENDROVĖ j< 
f W*v'V*‘tT-T’*•'

Rengia Brighton Parko Lietuvių Atletikos ir Pašelpos Kliubas

Subatoj, Sausio-Jan. 16, 1926 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2224 W. 23rdPl.
Įžanga 75c. su pasidėjimu rūbų.Pradžia 7:30 vai. vakare

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

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)

■■■■■■■■H■■M■■■■■H■I

Matai Kas Dedasi?

VODEVILIS
Aktoriai iš Woods Teatro
KONCERTAS IR ĮGALIUS

Rengia Liet. Liuosybės Svetaines 
Bendrovė, Cicero, III.

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 17d,, 1926
141h S!, ir 49th 01.

aUidarys 6 vai. Programas prasidės 6:45 vaiDur

Namo B-vė visuomet pasižymėdavo gerų kon
certų surengirpu, bet šitas bus dar puikesnis už vi
sus buvusius Cicerbj, nes jame dalyvaus net iš 
Woods Teatro garsus aktoriai. Tokių aktorių dar 
mes lietuviai nematėme musų parengimuose. Bet 
šiame koncerte turėsime progą pamatyti. Taipgi da
lyvaus Mrs. Scholly su šeimyna ir grupė aktorių, 
kaip tai: Mr. Lain, Mr. J. Star. Solos, rusų šokiai. 
Miss Matilda Butwill, classical dance, jai akompa
nuos Miss Ethel Bloųdok; M. ir J. Kishkunas Bro
liai, grajys ant akordion ir L. K. M. Choras.

Taigi, gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, ne
pamirškite šito vakaro, nes daugiau tokios progos 
neturėsite pamatyti. Muzika K. Yurgon famous 
Reggerš. Nuoširdžiai kviečia visus senus ir jaunus.

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau 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- 
rųįpijouų su kunigais; kunigu 
dorybę ir ihtrigas, 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.

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

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

M?(W

our

Yolu^ble Gilt*
“Save” reiškia gelbėti; išgel

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



šeštadienis, Sausis 16, 19416 NAUJIENOS, Chicago, TU

vaiku į miegamąjį 
Sakvsime lošiant 
boba”, boba inuš- 
vyrą turėjo išeit

Jis: 
pakšt.

Ji:

Antras aktas 
(bučiuoja) pakšt, pakšt

Atviras laiškas Jo Myli-Į pypkių, lengvai, nes 
«fni n. A. Vnnn<rnirini ? spiaudau ant visų ir nepripa

žįstu jokios * etikos; taip 
sakant lengvai sulėtinu savo 
gimimo diinų draugą-veršj.

Begis, kad pasakiau apie sa
ve viską, ką žinojau.
gti Liamasis, pasakyk man 
išradimą kaip protauti 
be smegenų? K-s.

da lošti, yra jo vaikai.
Tad aš patarčiau laike loši

mo neleisti 
kambarį.
“Velnias-ne 
dama savo
pro duris j lauką, bet jiedu su
ėjo j miegamąjį kambarį. Va
dinasi, premierė klaidu neda
ro: žino, kad miegruimyj ge
rinu, negu lauke.

pakšt,

l,?si bu-

ini rk t,

išrastus būdas 
vienu kvo- 
ir visai be 
protavimo 
pamėgęs, 

nevyko ga- 
ir

1 a-

I )abar, 
savo 
visai

u z ale už “Varpų”

(pamėgždžiodanVa) 
pakšt.

Uždanga nukrinta 
čiuojant.

Trečias aktas
Jis: (strapaliodflmas)

mirkt, mirkt.
Ji: (koketiškai) zmirkt, mirkt, 

mirkt...
Uždanga nukrinta jiemdviem 

bemirksint.
Publika juokiasi, ploja, švil

pia, grindis kojomis daužo.
Teatro direktorius pasako

(ierbiainasis:
Man labai patiko, taip sa

kant, jusu 
“protavimas lik su
teriu smegenų, arba 
smegenų”, šitokį 
būdą aš senai esu 
tik vis man iki šiol
dutinai pritaikinti praktikoj 
užtat dabar prašysiu, kad 
misla man paaiškintum, taip 
sakant, vadinasi reiškia, znoči- 
nasi protavimą be smegenų.

Kad Tamistai butų lengviau 
mane suprasti, ir kad tas vis
kas vyktų sėkmingai, aš Ta
mistai paaiškinsiu apie save, 
kuo aš buvau ir kuo dabar esu. 
Pradėsiu nuo savo nelaimingos 
gimimo valandos. Taip sakant, 
a^ gimiau kaip kad ir visi gy
vi sutvėrimai kad gimsta. Bet 
tai nesvarbu, tik svarbu tai, 
kad mano laimei teko man tą 
pačią dieną gimti, kuomet mu
sų žalmargė karvė paperėjo 
veršį. Kadangi man teko aug
ti kartu su minėtu veršiu, tai 
mano mama man sakydavo, kad 
tas veršis turįs daugiau sme
genų. negu aš kad turiu. Ir ve, 
gerbiamasis, man tuomet pasi
darė aišku, kad tas mano gim
tos dienos draugas protauja 
visai su maža dalim smegenų, 
bet jis užaugo labai didelis ir 
drūtas, taip kad vieną sykį jis 
man kad kilto 
akis, tai aš tik 
tau ant žemės, 
elgimas aiškiai
smegenų nevartoja dėl prota
vimo, o pasisekimą turi po bie- 
sų gerą! Kirto per akis su uo
dega, ir žinokis; nė faktų, nė 
mandagumo nebereikalinga.'- (J| 
tai yra puiku po šimts velnių!

Tai tiek galiu pasakyt apie 
savo gimimo ir jaunystė dienas,’ 
Dabar pakalbėsiu ir atvirai 
sisakysiu kuo buvau apie 
sėtkas metų atgal, ir kuo

su uodega pei 
bimt ir parkri- 
šitokis jo pasi- 
parodė, kad jis

pa- 
de-
esu

laipsny. Bet 
protaudavau, 
mane daly* 
taip kad vi-

Anot Tamistos, taip sakant, 
vadinasi, reiškia, buvau socia
listu ir buvau vienos nelabai 
garbingos gaziitos redaktorium. 
Būdamas redaktorium ir neva 
socialistu, bandžiau panaudoti 
savo proto sukliurusį aparatą 
kuo aukščiausiame 
ve^ kuo aš' labiau 
tuo prasčiaus pas 
kai pasireikšdavo,
sapusiškai ir logiškai prdtauti, 
kaip tai sakant, ■ su pilnomis 
smegenimis, nevykdavo. Bet 
jau ir tuomet pas mane pasi- 
i-eikšdavo nepa|>i*aMti srabumai 
protauti su viena dalim, t. y. 

i.j smegeiiŲ, kuri randasi kai- 
j iojoje pusėj pakaušio. Bet ir 
šitas protavimo būdas man pa
sirodė gana sunkus ir neprak
tiškas, nes reikia laikytis logi
kos, mandagumo ir faktų; ne
galima užduot kam nori taip, 
kaip tas veršis uždavė man su 
uodega. Kad da labiaus pasi- 
liuosavus nuo protavimo, aš 
persiverčiau kelioliką kartų, ir 
galų gale nutariau likti komu
nistu, nes čia aš numačiau, kad 
bus galima protautai tik su 
vibnii kvoteriu (l/į) smegenų, 
šita' protavimo miera aš vaduo- 
juosi jau kelintas metas ir, 
kaipo redaktorius komunistiš
kos gazietos, kertu, nežiurėda* 
mas nieko tiesiai per akis savo 
priešams ir, tikėk man, aš dau
gelį sykių uždrožiau jiems 
smarkiaus ir purviniai!, negu 
kad man uždrožė ta^ nelabasis 
veršis. «

Čia ot Pamišta gali ir maty
li mano “čempijonystę”, ir 
pagal šitą gali lengvai spręsti 
kaip gerai protauti su vieny 
(kvoteriu) smegenų. Tatai pil
niausia atatinka Tamistos iš
radimui. Da, ant galę, lieka 
priminti, kad aš daug kartų 
užpilu šį 14 smegenų su mun- 
.šaunu, ir tuomet aš protauju,

Po truputi
Jeigu aš galėčiau pasirinkti 

tokį darbą, kuris man labiau
sia patinka, lai pirmiausia nie
kam nieko nesakęs užimčiau 
Lietuvos konsulo vietą. lai 
vienas iš geriausių darbų, t ris 
'valandas pasėdėjai raštinėj ir 
dienos darbas užbaigtas.

('.hieagos tautininkai pyksta 
ant tanių Lygos už Vilnių. Aš 
irgi pykstu-ant tos Bygos, bet 
ne
Juk Tautų Lyga pasižadėjo rū
pintis ir sveikatos reikalais, o 
nabagas “Varpas” sirgo ir, ant 
galo, amžinam atsilsėjimui pan- 
taplius nuspyrė. () tuo talpu 
lautų Lyga visai nesirūpino 

“Varpo” gyvenimu. Ar tai ne

Bostono “Rjimbąs“ yra tiek 
ilgas, jog bando pasiekti už ke
liu tūkstančių mylių. Ir užker
ta kaip kam. Sandu riečiams 
vienok jis nebando kirsti ir tai

ka išeina. Briedžiu Antanas

Saugokitės
Šalčio

Šaltis roiftkin pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet, miršta 150,000:, Nosu- 
skaitomos kitos bėdos kjla ifi šalčių.

Sustabdyk šalt; pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veiklii.usiu Inulu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromido-Quinin<». Jis ftal- 
fj sustabdo j 24 vai., o gripą j 3 die
nas. Jį dabar milionni vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
da galit gaut šitą. Visos aptiekos par- 
biodn TTUl’s.
Tikrai Gauk

asam
Raudona Dėžė^tO

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Tel 
M.

Blvd. 3138 
\Voitkiewicz- 
BANIS

Kaina 30c

UININE
su paveikslu

Lietu viai Advokatai

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
te, o rasite pa- 
gelbą.

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

AKUfiERKA
pasekmingai pa- 
Uirnauja mote- 
Ims prie gimdy- 
io. patarimai 
'ykai moterims 
r morglnoma.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 S<>. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir auginčiau

*.
Jeigu žmonės su slieko bal

su turi progos jdainuot “Vic- 
tor” rekordus, lai aš nesupran
tu kodėl aš los progos neturiu.

Jei jau ant to eina, tai aš 
nuvažiuosiu į Philaaelphia ir 
Įšoksiu keletą lietuviškų šokių 
į “Victor” rekordus. O kai jus 
uždėsite lekordą, tai pamaty
site ar aš moku šokli ar ne.

Kai kurie žmonės sako, jog 
. tavos kunigui neprogresuoja 
nenori nieko išmokti. Taiir 

klaidingas manymas. Į trumpą 
laiką kai kurie kunigai pramo
ko kalnierių teisingai užsi
dėti. lai menkas dalykas, o 
vienok iki šiol ir jie apsuktus 
kalnierius dėvėdavo.

Vaičkui 
aiko, kol 

chicagiečjų nudėvėtus veikalus. 
Bėda tik tame, kad neatvažiuo
ja ‘grinorių”, kurie nebūtų tų 
..veikalų matę.

ims dar pusėtinai 
jis išbaigs lošti visus

Sandaros spaustuvės.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13it

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

I^nmų Telefohas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

tėvas,koks 
\rba- obuolys
rieda. Ir tai

Žmonės sako: 
toks ir vaikas, 
nuo obels netoli ____  .. _
tikra teisybė. Jei abejojate, tai] 
pasiskaitykite Brocklyno “Vie
nybę” ir pamatysite, kad tiesą 
shkau. Pustapėdis.

Komedija be suflerio

Jei 
vas”,

♦
jau Vaičkus “dramos lė
tai tie, kurie jam pade-

Tas sufleris ištikrųjų mus 
privargina. Aš nutariau para
šyti gerą komedi ją, " kurią gali
ma atlošt be jokio suflerio.

Jiedu
Trijų aktų komedija

Asmenys:
Jis- vyras

'i Ji—moteris
Artistai lošia, bet nekalba. 

Publika gali kalbėti, jei 
Suflerio nereikia.

Pirmas aktas
Jis: (išsitraukia bonką 

nės) šypt, šypt, šypt.
Ji: (pasitaiso plaukus) 

linkt, linkt, linkt.
l’ždapga nukrinta jiemdviem 

begeriant.

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. 

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

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

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisaa:
Tel. Pullman 6377

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

34(14 S6. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

<*0R. HERZMAN™
—Iš RUSIJOS-

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

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

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

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

( Dienomis: CanaJ 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. y.
........................... I-.I I I I

Telefonai* i

nori.

narni

galva

kitę bile vieno viršininkų apie

musų pirmus morgičius ir bonus

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa. 
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
•Tel. Central 6?90

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

/ . . ą 't • r r.’ f
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredej ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nerišlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

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.
I į! ■mwi.pl ■nmicw

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'Ol Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Purk 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOVVIAT-SAS9

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001H S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

__ S. Halsted St. Tel. Ysrds 0062
7—9 v. v. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios.

3241

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVQKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. . 
77 W. Washington St.

Cor. WaHhing:ton & daria

Namų Tel.: Hyde Perk 3896

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 - 12 ryto, 7 9 vakare.
Nedalioj 10 12 ryto. Pirmadieniais

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, noa
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nye

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
\ Room 1414

-Nuo 9:30.ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Ilandolph 4242 

Kės. <>020 Champlain Avė.
Tel. Mtdway 8689 
Nuo 7 iki 9 vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Ižkirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui syki i mėnesi ir bus apmainyta i 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 vaiz
das pavardė jr adresas skaitytojo.

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

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

............................................. ;....... Atkirpk čia ......................................................
Data: Sausis 16, 1926

cORP°rATIOĄ( 
,PRESENTFOVR REMHfVr 

UNITED PRO^S^ltttStįjj

e pa t D TO 
tffolNG CORPORATION 
VOrtK.N.V. .

Garsinkities “Naujienose”

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermla

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artcsian

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

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

Kasdien 
________________________ - *

X»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I Dr I au/ronna P. SlakisDr, Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Western Avė. 

Valandos:
n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRlKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1611 S. Ashland » Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 10 iki 12 d.

L............................  I ■■■■ I

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.—--------------- —--

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chieage 
arti 31 st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampa* 47-toa 
k ant 2 lubą

DR. M. J. jšHERMAN
Specialietas moterii 1 i

1724 So. I.oomis, kampas 18 ir Bla* 
Island, Ofiso valąndog nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfai 6858

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedšly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosie* ir Gerklės 
, Ofisas: 1053 Milvraukee Avenue 
kamp, Noble St. Tel. Armitage 0664. 

Va).: 2 iki 4 po' pietų ir 7 iki 9 vak.
Nedėlioj 10 iki 12 dieną. 

Rezidencija; 2950 Logan Blvd. 
Tel. Belmont 5217.k , .(■■ ■■ Į . —

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko* akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedšly 
ir pStnyčio'j uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking
< Co., Ine.

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

Viskas*kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valau-» 
doje. Tel. Canal 3161V--- —----- ------ -- >

%25e2%2596%25a0mwi.pl


Kaune

KADA SUSIPRAS AMERIKOS ANGLIAKASIAI?

REIKALAVIMASANGLIJOS MAINIERIŲ

tik reikia noro. Reikia tik žmogaus TULYS JAU TRAUKIASI

$78

STORES

HIRNIlMj

biivo

Garsinkitės Naujienose

$7.00
8.50
1.75
1.25

vynuogių 
kuris šiomis

$100
$125
$150
$175
$345

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Pastabos
Kauno

visuomene 
gaus gyvybei pramonę

Beeinant kovai tarpe angliakasių ir kasyklų baronų 
įvyko baisios ne-

finansų ministeris
prezidento

stambesnes operaci
Jeigu Lietuvos sociaklemo

organui truko
— ne tiktai, biz-

tiniams kinams rimta konku
rencija, nes yra 800 sėdynių ir 
ne taip sukimštų, kaip kituose 
“kinuose” (dul to gal nors blu
sų j pančiakas neprilys).

Kaune “kinas” turi gryno pel
no apie šimtų dolerių į dienų.

Su minėtais pianais duodame suolelį ir didelį pasirinkimų rolių. Kiekvienų 
instrumentų pilnai gvarantuojame ir imame pilnų atsakomybę dėl užganė- 
dijimo.
Krautuvės atviros Utarninko, Ketvergė ir Subatos vakarais

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 "So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8599.

antracito distrikte, Pennsylvanijoje, 
laimės Oklahomos ir West Virginijos anglių kasyklose.

Oklahomoje vienoje kasykloje eksplozija atėmė gy
vybę 97 angliakasiams, o West Virginijoje irgi eksplozi
joje tapo užversta 38 anglies kasėjai.

Tai parodo, kokiose pavojingose sųlygose tenka ang
liakasiams dirbti. Ir visgi kasyklų savininkai atsisako 
duoti žmoniškų atlyginimų už darbų!

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pilnas pasirinkimas pagarsėjusių Kimball Grojiklių Pianų, Kaina 
$400.00, $495.00, $650.00, $750.00 ir $850.00

KUN. GARMUS PRALAI 
, MĖJO BYLA.

Anglijos angliakasiai jau yra geriaus susipratę uz 
Amerikos aųgliakasius. Tam tikrai komisijai, kuri tyri
nėja sųlygas anglies kasimo pramonėje, Anglijoj mainie- 
rių federacija tik-kų įteikė smulkiai išdirbtų planų dėl 
kasyklų nacionalizacijos.

Šitų mainierių planų, be abejonės, rems ir kitų Ang
lijos pramonių darbininkai. Nes visi Anglijos darbinin
kai svarbesniuose kluasimuose eina išvien. Ar Anglijos 
kapitalistai pajėgs prieš tų mainierių reikalavimų atsi
spirti, parodys ateitis. Bet jeigu šioje valandoje darbi
ninkai ir nelaimėtų, tai pradėtoji kova tęsis toliaus, ir 
anksčiaus ar vėliaus darbininkai turės paimti viršų.

Kada į tokių kovų stos ir Amerikos darbininkai ?

PASKUTINIS ATSIDt
SĖJIMAS.

Karo orkestras Kauno stotyje 
griežė, o davatkų būrys prie 
seimo rūmų giedojo internacio
nalų čičerino pagerbimui.

Clarence Dillon, “Wall stryčio 
burtininkas”, kuris tarpininka
vo Dodge Brothers automobilių 
fabriko pardavime.

Kasyklų savininkams, kaip ir visiems privatiniems 
biznieriams, rupi visų-pirma pelnas. Dauguma jų apie 
niekų kitų, kaip apie savo pelnų, ir negalvoja. Del šitos 
priežasties ir atsitinka tokios pasibaisėtinos nelaimės, 
kaip dvi aukščiaus minėtosios.

Jeigu kasyklas valdytų ir tvarkytų visuomenė, tai ji 
pasirūpintų apsaugoti darbininkų gyvybę nuo pavojaus. 
O padaryti tatai yra nesunku. Pašalinti iš kasyklų ang
lies dulkes ir dujas (gazus), kurios iššaukia eksplozijas, 
daug nekainuotų 
gyvybę statyti aukščiaus, negu dolerį.

Kadangi privatiniai kapitalistai to noro neturi, tai 
negali palikti jų rankose tokių pavojingų žmo-

Charie* E. Welch 
gėrimo išdirbėjus 
dienomis' numirė St. Pėtcrsbui 
gė, Eia.J 1916 m. Welšh 
Prohibicijos partijos kandidatu 
į Amerikos prezidentus.

RANKOMS GROJINAMI (UPRIGHT PIANAI 
$450 Everett Čabinet grand, Ebony medžio.........................

$475 Stuart Cabinet grand, Raudonmedžio ........L.:...........
$495 Kingsbury Raudonmedžio .............................................
$500 Cramer Aržuolo medžio............ ..................................'...
$500 Sterling Raudonmedžio .. ?.............. ............... . . . ;.........
$550 Davis and Sons Aržuolo medžio............................. ^...
$600 Starck Aržuolo medžio, kaip naujas ...........................
$850 Starck Riešuto medžio, groj ina ir atrodo kaip naujas 

$150 Kimball Vargonai, grojina gerai .................................
$450 Columbia Grafonola, Raudonmedžio (Desk Type) ..

Ir daugybė kitokių gerų bargenų

Vienas “Naujienų” draugas 
laiškeliu (datuotu sausio 13 d.) 
iš So. Bostono praneša, kad 
“Sandaros” byla sU kun. Gar
mum pasibaigusi Garmaus pra
laimėjimu. x

Nofs * sandarieciai dažnai 
stengiasi “Naujienoms” pakenk
ti ir net vienas jų “veikėjas” 
melagingai liudijo teisme prieš 
musų dienraštį, bet mes visgi 
sveikiname jų organų su tuo lai
mėjimu.

Nuo tokių.fanatizmo apašta
lų, kaip kun. Garmus, visa pa
žangioji visuomenė ir jos spau
da privalo gintis. Ir jeigu ji 
laimi, tai visi tos visuomenės na
riai gali tiktai pasidžiaugti.

Bet — kam čia ginčytis?... 
P-as Tulys sakosi pasitraukęs ne 
tiktai iš laikraščio, bet ir iš po
litikos, ir pradėsiąs “praktikuo
tis ( ?) savo profesijoje”. Bet 
kas jo vietų užims, “Sandara” 
dar nepraneša, dal būt p. Šlia- 
kys — po to, kai jis^i laimėjo 
byla su kun. Garmum? ,

Streiko metu pas Pennsylvanijos angliakasius lan
kosi daug visokių agitatorių, kurie dedasi dideliais strei
kininkų “draugais” ir davinėja jiems patarimus, kaip 
geriausia laimėti kovų su darbdaviais. Tarpe tų agitato
rių ypatingai pasižymi vadinamieji “komunistai”.

Keista tečiaus, kad jie beveik neužsimena apie patį 
svarbiausiųjį dalykų, būtent — I _..............._
kovoti už paėmimų kasyklų į visuomenės rankas. Patys 
angliakasiai, deja, iki šiol per mažai kreipia į tai savo 
dėmesį. Jų reikalavimai paliečia tiktai algas, darbo va
landas ir tam tikras unijos sųlygas. Tuo gi tarpu jau net 
kongrese ir legislaturose yra keliamas anglies pramonės 
suvalstybinimo klausimas.

Bent dabartinės nelaimės Oklahomos ir West Virgi
nijos kasyklose turėtų parodyti darbininkams ir ypač an
gliakasiams, kad jų vargų priežastis yra ne vien tiktai 
uždarbio žemume arba darbo stokoje.

kratai ir liaudininkai .nori Lie
tuvą nuvalyt nuo galutinai su
sikompromitavusių klerikalų 
šmugelninkų gaujų, jie turi 
parsitraukt iš Amerikos porų 
desčtkų gerų vyrų agitacijos 
darbui kaime pavaryti gyvu žo
džiu. Tiesos žodis iš Amerikie
čio lupų labiau imponuoja...

L, Merikontas,

Kun. Reinys gėrė tostų už či
čerino asmeninę laimę ir už 
SSSR, idealų įsiKunyjimų.

Bolševikavęs kun. Vilūnas ir 
šventraščio paslapčių autorius 
kun. Jokubauskas, sėdėdami 
Kauno Sunkiųjų Darbų kalėji
me, stebisi, kad jie turi sėdėti 
už tai, už kų kun. ministeris vie
šai spyČių sako.

PELNAS SVARBESNIS, NEGU ŽMOGAUS GYVYBĖ

“Sandaroje” jos redaktorius 
A. A. Tulys, rašo, kad jisai jau 
apleidžiąs savo vietų, iš kurios 
jį buvo nutaręs pašalinti dar 
Clevelando seimas/ bet kurioje 
jisai, ačiū kai kurių sandariėčių 
šulų paramai, sėdėjo iki šiol.

Savo atsisveikinimo straipsnį 
p. Tulys užvardija “Darbas Bai
giant”, — kas parodo, kad jisai 
šiandie taip pat nemoka grama
tikos, kaip nemokėjo, pradėda
mas “Sandarų” redaguot.

Pasitraukdamas, p. Tulys gi
riasi, kad jam pavykę sandarie- 
čių oficiali organų “pastatyti 
pirmoje eilėje musų laikraščių”. 
Naivus vyrukas! •/

Didžiausi musų valdžios (ka- 
demų) rūpesniai yra apie tai, 
kad Petrulis Lietuvon grįžtų. 
Jis su mulkiais nesiskaitė: visi 
po biskį darė, o jis, kaipo prem
jeras, finansų ministeris, seimo 
pirmininkas, prezidento pava
duotojas 
jas vedė

Kademai sutinka dovanot vi
sus jo paklydimus, ir atsiklaupę 
prašo, kad tik jis Lietuvon grįž
tų, nes rinkimai čia pat, o die
vaitis išdūmęs. Jie “a blanco” 
sutinka pasirašyt visų kalčių ir 
nertolimų nuėjimų dovanojimų. 
Nutinka nė neprisimint apie fal- 
šyvų 50 litinių “bumašku” Šiau
liuose atspaudinimų, kuriame 
darbe buvo įtartas “Birutės” 
saldainių fabriko savininkas p. 
Vaitkus, daugelyje biznių p. Pet
rulio kompanionas.

. Pikti liežuviai kalbėjo, kad tie 
litai buvo atspausti tomis pat 
klišėmis, kuriomis Petrulis (kąi- 
po fin. min.) spausdino Lietu
vai litus čechoslovakijoj, tik po 
viena pavarde taškas buvo nu
zulintas, kito parašo uodegaitė 
nudrėksta.

Visas kaltes kademai sutinka 
atleist, bi tik jis grįštų, nes ant
raip klerikalams aiškus rinki
mų pralairtiėjimas.

Chicagos tautininkų “Var
pas ’ jau galutinai paliovė ėjęs. 
Jo redaktorius p. J. Laukis pra
neša apie tai “Sandarai”, paniš
ki Adamas prie progos ir prieža
stis, dėl kurių laikraštis turėjo 
sustoti. Jisai sako, kad “Var
pas” nejstenges per įvejetą me
tų sustiprėti ir įsigyventi dėl to 
blogo “ūpo”, kurį pagimdžiusi 
Amerikos lietuviuose klerikalinė

Amerikiečiai, kurie lankosi 
Lietuvoj, matė garsiųjų liauno 
“konkę”. 'lai yra vieno įirklio 
tempiama mašina, kuri paveža 
50 žmonių. * jį 1

Didelių “atpuskii” dienomis 
konkė nevažinėja, žmonės kal
ba, kad kademai ir čičeriną 
šventuoju aprinko, nes jo lan
kymosi Kaune dienoje “konkei” 
buvo uždrausta pasirodyti.

NELAIMĖS ANGLIES KASYKLOSE

Kaune tapo pastatytas naujas 
kinematrognimas “Odeon”. 23— 
XII—25 įvyko atidarymas, vi
sai “smetonai” dalyvaujant su 
garbės bilietais. Penkiems vie-

Tautininko 
žmonių, ir tai 
nį vesti, bet ir redaguoti laik
raštį. Koks gi redaktorius, iš 
tiesų, yra p. Laukis? Jisai turi 
tiktai vienų gabumų — daug 
rašyt. Straipsniai, ir ypač ver
timai (atlikti gremėzdiška, dar
kyta kalba), iš po jo plunksnos 
pilasi, kaip iš mašinines kanuo- 

I lės; bet idėjų jisai neturi ir ne
turėjo jokių. Ko- jisai nori, jisai 
pats nežino. Ilgą laiką jisai bu
vo anarchistas, paskui nuėjo 
pas “aidobilistus” (ir buvo su
areštuotas, kaipo vienas “aidob- 
lizmo” vadų, Chicągoje), vėliaus 
nukrypo j bolševizmą. Ir po vi
so šito “progreso” į kraštutinio 
radikalizmo pusę jisai atsidūrė 
pas tautininkus!

Jeigu tautininkai pavedė to
kiam asmeniui redaguoti savo 
laikraštį, tai aišku, kad pas juos 
nėra kam užimti redaktoriaus 
vietą.

Per visą savo gyvavimo laiką 
“Varpas” merdėjo ir materiališ
kai ir dvasiškai. Keletą kartų 
jisai buvo beguląs j grabų, bet jį 
vis kas nors prikeldavo t ir pri
versdavo dar toliaus skursti. 
Chicagos tautininkai nemokėjo 
jį nei padaryti geru laikraščiu, 
nei numarinti. Pagaliau, neži
nodami, kaip nuo jo atsikraty
ti, jie visiškai atidavė jį ponui 
“redaktoriui”. Pastarasis su 
juo apsidirbo... 1

Tautininkų šulai, kurie, pasak 
p. Laukio, daugiausia “V.” rė
mė, buvo Krukdhis, Dr. A. Zi- 
montas,/ adv. J. B. Borden 
(Bagdžiunas), A. Žukauskas, D. 
Pivariunas ir k “V-o” grabo- 
rius kas žiu kodėl visai nemini 
p. Gasiuno, kuris vienu laiku 
buvo bene stambiausias laikraš
čio dalininkas.

Už Pigesne Kaina Negu Jie Kaštuoja Padaryti "

Proga! Stebėtina Proga!
. y e J „ ' . _ ' •

Ateikit, Matykit ir Pasirinkit Siendien!
Nereikalaujame pinigų dabar, galite pradėti mokėti nuo Vasario 
1-mos po $1.00, $2.00, $3.00 arba $5 į savaitę arba kiek jus išgalite

reakcija, siaučianti Lietuvoje. 
Vienok “V.” redaktorius toliaus 
paduoda da ir kitų jo mirties 
priežastį. Sako:

“...Jei ant galo parėjo laik
raščio leidimų sustabdyti, tai 
tas buvo tik dėlto, kad nebuvo 
galima gauti žmogaus laik
raščio administracijos reikalų 
vedimui. Negauta.gi jo dėl
to, kad nebuvo galimybės i>a- 
siulyti tokiam darbininkui 
tiek, kiek jis kitur gali už
dirbti.”
Šitie žodžiai teisingiau išaiš

kina dalyką. Jeigu visuomenes 
“tipas” butų buvęs kaltas, tai 
kodėl gi jisai nepapiovė kitų 
laikrasčrų ?

Šis $550.00 naujo gvarantuoto grojiklio piano įrengimas susidedantis: nau
jas grojiklis pianas augštos rųšies su vėliausios mados pagerinimais pasirin
kimas Riešuto, Aržuolo arba Raudonmedžio medžio, dailiai 
nubaigtas ir tvirtai subudavotas. Sykiu duodame liampą, VL / 
arba rolėms šėpėlę, suolelį ir 25 rolius. Viskas tik už x

Ant Lengvų Išmokėjimų
Turime išparduoti tuojaus penkis dešimtis vartotų grojiklių ir kitokių pia
nų, kuriuos gavome į mainus ant pagarsėjusių KIMBALL PIANŲ. Parduo
sime už mažiau pusę jų verčios.
$650 Kerzheim grojiklis mažai va rtotas, aržuolo medžio .. $195 
$600 Solo-Concerto grojiklis mažai vartotas, Raudonmedžio $240 
$450 Gulbransen grojiklis vartotas 6 mėn., Raudonmedžio $250 
$530 Gulbransen grojiklis vartotas 2 mėn., riešuto medžio $375 
$1000 Carleton elektriką grojinamas, pilko aržuolo .......... $395
$700 Kimball grojiklis, pilnai gva rantuotas, Raudonmedžio $400

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...........................   $8.00
Pusei metų ............________ ____ 4.00
Trinia mėnesiams __________   2.B0
Dviem mtaeaiama___________ 1.50
Vienam mėnesiui _ ___________ .76

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija .............    8c
Savaitei .......   18c
Mėnesiui -----      75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojo, 
paštu:

Metams ..........
Pusei metų . .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lfbtuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....................................- $8.00
Pusei motų ............................ 4.00
Trims mėnesiams   ............. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

—----------------------------------------------------------
_---- ------ furNITURE for beTTER

< PIANU KRAUTUVĖS *
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street
Kampas Richmond Street Prie 19th Place

NAUJIENOS
x I he 1 ithuaman Daily Newe 

f oūl) »hed Daily Except Sanday 
V Lithuanian Newa Pah. Ine.

fidltor P. GRIGAITIS 
" 1789 Soatb Haisted Šireel 

Chicago, IU. t 
Teiephoae Rooeevelt 8590

Subscription Ratesi
*8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago. 

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

'Jarch 17th, 1914, at the Post Office 
»f '"hieago, IIL under the act of 
-JuL-ch 2nd 1879.
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Lietuvių Rateliuose.
Patarimas Brighton Park

šiuomi paskelbiu viešai vi
siems, kurie nori pirkti, būda
vot! arba parduoti savo namus 
ar lotus, kad kreiptus pas p. 
A. N. Masulj. Aš turėjau su p. 
Masiufiu bizniškus reikalus ir 
patyriau jo teisingumų bei jo 
darbų gerumų, tad ir patariu 
lietuviams: visuose Real Estate 
reikaluose kreiptis

Iš Piliečių Kiiubo darbuotės

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kiiubo priešmetinis susirinki
mas įvyko se|ftinladieny, gruo-Į 
džio 20 d., McKinley parko sve
tainėje. Pirmininkui Jonui 
Aleksandravičiui susirinkimą 
atidarius buvo priimami nauji 
nariai; prisirašė viso aštuoni. 
įteikia pasakyti, kad šioj apie- 
linkėj gyvenantys lietuviai vis 
daugiau ir daugiau pradeda su-1 
sidomėti šios šalies pilietybės 
reikalais ir delta skaitlingai ra
šosi prie šio kiiubo. Tai labai 
gerai, nes visuomet su organi
zacijos pagelba daug greičiau ir 
sėkmingiau galima šis-tas nu
veikti, negu pavieniems. Pavyz
džiui, kliubas prisilaiko tam tik 
ros disciplinos, kad narius pa
darius šios šalies piliečiais. 
Konstitucijos skyrius . pirmas, 
paragrafas aštuntas, štai ką sa
ko: “Nariai bun priimami prie 
viršminėto kiiubo ir nepiliečiai, 
prižadėdami išsiimti pirmas pi
lietybės popieras begiu trijų 
mėnesių, o antras (pilnas) pi
lietybės popieras turi išsiimti 
bėgyje dviejų metų; to neišpil- 
dęs narys bus pašalintas iš 
kiiubo.” Taipgi kliubas pa
skyrė iš stevo tarpo' mokytojus, 
kurie mokina visus klausimus 
ir atsakymus reikale išsiėmimo 
pilietybės popierių ir užtai na
riams nieko nereikia mokėti. 
Tai aišku,' kad sulyg tokio pa
tvarkymo, kiekvienas kliubui 

I priklausąs narys anksčiau ar 
> vėliau turi tapti šios šalies pi

liečiu. O apie tai, kad reikalin
ga mums lietuviams pastoti 
šios šalies piliečiais, tai negali 
būti nė kalbos. Pastaruoju lai
ku jau pasirodė laikraščiuose 
žinių, kad valdžia yra prisiren
gus registruoti visus tuos atei
vius, kurie nėra šios šalies pi
liečiais, ir jeigu takia ateivių 
registracija įvyks, tai reikės ne- 

Į mažai pasidėkoti tiems musų 
naujo tikėjimo skelbėjams, ku
ziu save vadina komunist-bolše- 
vikais ir kurie nuolatos šūkau
ja apie* rytojaus kruviną revo
liuciją. Dėdė Šamas norėdamas 
juos pasižaboti, pažabos ir nie
ku nekaltus ramiai gyvenan
čius ateivius.

Viršminėto susirinkimo pro
tokolas skaitytas ir priimtas 
vienbalsiai. Valdybos raportai 
priimti. Komisija, kuri yra pa
skirta surengimui vakaro, pra
nešė, kad darbuojasi, — pra
nešimas priimtas. Apie ligonius 
raportų nebuvo. Visi nariai 
šiuo tarpu sveiki. Buvo pakel
tas klausimas kas link mokėji
mo valdybai algų, nes kaip kliu- 

■ bas gyvuoja, dar valdybai ne
buvo už jų darbą mokama, o ir 
pati valdyba su mielu noru ap
siimdavo dirbti kliubui už dy
ką, kad tokiu budtl pastačius 
kliubą tvirtesniu finansiniai. 

/Tai puiku, kad kliubas turi to
kių narių, kurie moka įvertinti 
savo orianizacijos svarbiuosius 
reikalus. Nuo dabar valdybai 
liko nutarta mokėti algos per 
metus sekančiai: pirmininkui 
$10, prot. rast. $12, finansų 
rast. $10, kasieriui $5, teisėjui 
$6, kasos globėjams po $3. Nu
stačius algų normą rinkta val
dyba dėl šių 1926/ metų, Pirm, 
išrinkta J. Aleksandravičius, 
vice-pirm. J. Vitkus, prot. rašt. 
J. Eringis, fin. rašt. J. Wingel, 
teisėju J. Sholtinan, kasierium 
A. Mažėnis, kasos globėjais P. 
Survilas ir F. Bistras, kontro
lės raštininku A. Sribalis, ko
respondentu Anton Jusas. Visi 
jie yra senieji ir didžiuma jų 
be sustojimo tarnauja kliubui 
nuo dienos kiiubo susiorganiza- 
vinio. Nutarta ir išrinkta ko
misija iš J. Sholtman ir*.). Mi
sevičiaus peržiūrėjimui kiiubo 
knygų. Nutarta kiiubo pinigus 

'padėti į Universal banką. Nu- 
Imta, kad v.dd. ba pasirūpintų 
apie šėpą, nes perą kaip kiiubo 

’archivas užlaikyti. Pirmininkas 
Kasdien nuo 9 prižadėjo tuo reikalu kreiptis į 

nuo 2 iki 5 po piet ir Lietuvių Laisves kliubą; jie tu- 
vakure. Sekmadieniais .n didelę šėpą ir toj pačioj sve-

A. N. MASULIS
6441 So. Westem Avė.,

' Phone Republic 5550
P. S. Už gerus ir teisingus 

patarimus p. Masuliui tariu ačiū 
ir patariu visuose reikaluose, 
norėdami užsidirbti pinigų — 
užtikrinu pasekmes.

2818 Marųuette Rd.

IŠ SENŲ AUTOMOBILIU I 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Hart, Schaffner & Marx 
Išdirbėjy Drapanos Parsi

duoda Už Pusę Kainos
Siutai ir Kotai

$30.00 už $15.00
$35.00 už $17.50
$10.00 už $20.00
$45.00 už $22.50
$50.00 už $25.00
$55.00 už $27.50
$60.00 už $30.00
$65.00 už $32.50
$70.00 už $35.00

Pirkite dabar. Sutaupysite
pusę kainos.

Walter Clolhes Shop
5557 W. 63rd Street 

Cleaiing, III.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. ,

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė. 

✓ ■ 
Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Tel. Lafayctt/4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauaial.
M. Yuška,

3228 W. 38th • Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos Ir dratų suvedimas* 
Fikčeriai ir elektros reikmenyg.

2215 W. 22nd SU Cbicago
Phone Canal 2591

z

Dr. Simon Lintcki, I). C. D. O.
Atidarė ofisų kartu su 

l>r. W. Juškevičium, I). C. D. O. 
Musų gydymo budai *yra išskiriant 

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

Todėl mes atkreipiame ypatingą 
dotnę i kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalį nugarkaulio 
padėjimą, mės tuomi prašąlinam- ne 
tik ligų priežasty, liet h- pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, Šir
dies, plaučių, kepenų, gerklės, nosies, 
akių, ausų ligų jr t. t.

1407 Milwaukce Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos: 1 
iki 12 ryto; i 
nuo 7 iki 9 vakare. ____________
nuo 10 ryto iki 2 vai. po piet.

Jtainėj laiko susirinkimus, tai 
esą gal bus galima gaut vieną 
pusę šėpos paranduoti. Dar ir 
daugiau buvo reikalinga pada
ryti tarimų, ir atatinkamų ko
misijų išrinkti, bet laiko ata
kuojant palikta ant sekančio 
susirinkimo.

Šokantis susirinkimas įvyks 
septintadieny, sausio 17 d., 
McKimley parko svetainėje, ly
giai 1 vai. po pietų. Nariai pra-ltinį. 
šomi nepamiršti savo pareigų. Man partųio sužinoti kokie 
Eidami susirinkiman pakvieski- čia manevrai buvo. Tad kumš
te savo draugus, kad jie pašto- telėjau pašon! i bežiopsančium 
tų šio kiiubo nariais, o kuriem | vaikinui ir tas man viską išaiš- 
rš jų bus persunkti išsiimt 
šalies pilietybės popieras, 
kliubas jiems pagelbės ir 
išeis

vienas nenori būti paskutinis. 
Tik vienas vaikinas, tas lig at
bulas vėžys, vis šalinasi, vis 
traukiasi iš eilės. Matyt prie 
tokio muštro nepratęs ir jo ne
mėgsta. Manevrai baigiasi su
tarimu, kad kas pirmas įeina 
į bažnyčią, tas paskutinis turi 
iŠ bažnyčios išeiti, lygiai taip 
kaip yra su maišu: ką pirmą į- 
dėjai į maišą, tą išimai pasku-

šios kino. Pasirodė, kt.d tai yra mu- 
tai štras prisirengimu, prie \estu- 
tas vių. Tas atbulas vaikinas, ku

ris traukėsi iš eilės, y<a jauni
kis. Mat jis pra laisvas, buvęs 
didelis veikėjas pažangiųjų tar
pe. Bet jam apsuko galvą ta 

Iaukšta komanduutoja, kuri ir 
tempia jį bažnyčion, o jis nors 
ir nenoroms turi pasiduoti ir 
eiti kunigui riebią rankelę, pa
bučiuoti, kad žiedelį užmautų.

O ta nedoroji meilė, kiek 
... , .. .šposų ji pridaro; štai ir čia, iš

ieną, Vasffiio 6 d. Me- |njSVOt pažangaus vaikino ture- 
sueira 8 meta, nuo Lietu- sime šiaudinį katalik!}. 
nepriklausomybes paskelbi- _ Ts tojaH
tad ir norima tas sukaktu- 
iškilmingai pažymėti.

jų pačių naudai.
—Anton J ūsas.'

Cicero
Smulkmenos

Nugirdau, kad ir Cicero lietu
viai šiemet iškilmingai apvaik- 

įĮsčios Lietuvos Nepriklausomy
bes 
met 
vos 
mo, 
ves

Apvaikščiojimas įvyks Vasa
rio 19 d., Liet. Liuosybės sve
tainėje. Rengimu rūpinasi Vil
niaus Vadavimo Komitetas, ku
ris kviečia prie to darbo prisi
dėti ir visas vietines I* 
draugijas. Tikimąsi, kad visos

■ draugijos į V. V. K-to kvietimą 
karštai atsilieps. —Nugirdęs.

Atvažiavo iš Lietuvos
Laivakorčių 

pasidarbavimą, p. 
. susilaukė savo

ictuvių |<įu]C|;ers Franciškos Bekenaitės, 
kuri pribuvo į New Yorką lai
vu George VVashingtan, o sau
sio 15 d. atvyko į Chicagą.

, , . Tėvas yra labai tuo nudžiu-
Musų boąsevikai rašyti netno- „I c) r* * ka, arba nežino ką jie rašo. Į __

Kada Naujienos išspausdina ||[— 
kaip jie yra parašę, tai \ir pd- 
tys pamato, kad didelius niekus 
parašė, nuo kurių jiems pa
tiems sarmata. Be| kad savo 
tamsumą ir ndmokslumą paslė
pti, tai vieton prisipažinti prie 
savo klaidų, jie riša gerkle po 
bolševikiškus laikraščius rėkia, 
kad buk Naujienos “iškreipu
sios” jų “mintį” (kurios jie ir 
neturėjo). Verčiau jie pereitų 
“lementorių”, tai gal išmoktų 
nors savo pavardę teisingai pa
sirašyti.

Per Naujienų 
Skyriaus 
Petras Bekiu

1 RAt
Hhii tuok

__ >

ta

Dabar vietos bolševikai tve
ria vaikų draugijėlę, kurioj jie 
mokinsią vaikus, ko, — neži
nau, nes patys jų “mokytojai” 
dar mažiau žino už vaikus. Bu
tų daug geriau, kad tie bolše
vikai įkurtų sau mokyklą, ku
rioj jie patys galėtų pasimo
kinti nors kiek skaityti ir bis- 
kį rašyti. Tai jiems butų labai 
pravartu. — Tavorščius.

Vieną šventadienio pavakarį 
bevaikščiodamas po Cicero sto- 
lyčią nukiutinau pakraštin, kur 
Cicero susisiekia 
Chicaga, ties 
Tik girdžiu iš 
vėlės, kurios 
kojinės, didelį 
mą. Maniau, kad kas susipešė, 
o kadangi aš esu didelis mėgė
jas žiūrėti į peštynes (bile ma
nęs kas nepeša), tad greita) 
smukau sankrovčlčn ir prisi
glaudęs prie sienos žiuriu kas 
čia dedas. Bet mano apsirikta. 
Peštynių nebuvo, tik kaž-kokie 
manevrai, kur poros eina tai į 
priekį, tai atgal 117vis rikiuoja
si ir išsirikiuoja, po komaųda 
vienos gana augštis liesos mer
ginos. Visi pešasi ž vietas, nė

( su didžiąja 
12 gatve, 

nedidelės sankro- 
lange kaba dvi 
klegesį ir. šauks-

Oulbranąen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

MALT TONIC’O

groMcroinko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

■■ mVieORATIHO 
^Miooo ron f onvA'1‘c,n’* 
.■V MtRCIHlNO 
I 11 oooo »oa rw HOeis 
Lik>wth <• į

B, .f MiVftferįaį

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Eitra Pale Alaus

duojamas per

Dr. B. McNicholas
Prašykite savo i, 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 ’ 811 W. 37th St., Chicago

DR. A. WARCHALOWSK1
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Te!. Armitage 3988 

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

t

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atnarglal prižiūrimi nagai, 
ivaika vėzdo išžiūra ar nau- 
lausioi mados aprždalai ne
jus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie jkyrųą balti 
{arazitai gadintų jūsų gra- 
umą. Naudokite 

Raffles 
kas vakaras p4r dešimt dienų 
ir pleisksnoa tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rufflea 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iŠ laboratorijos.

V. AD. RICHTER & CO 
Berry & South Sth S U.

Brooklyn, N. Y,

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

— Pritaikau taipgi akiniu*

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

. PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jugų ligų. Tūkstančiai už- 

DUk ganėdintų šeimynų rekomenduoja
■ SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS
V x • Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var

tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
1 yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta,' tuomi išvengta didelių išlai

dų ir kentėjimų.
štai yra kai kurios n audingos gyduoles:

SEVEROS ANTISEPTOL. Yra 
antiseptiškas mišinys dėl išvir
inus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

SEVERUS REGULIATORIUS. 
Gencralis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

SEVERUS ES’KO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulj, kuris paeina nuo 
niežiejimo . gerklės, krupo ai*ba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų.
SEVfcROS GOTHARDOL. Lini- 
mentas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
imsių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS’ PILLS. Nuo užkie
tiejimo, * galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai. •

SEVEROS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ir to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis. Rekomenduojamas seniems 
ir švelniems žmonėms. Jų me- 
dikalis prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaina 
75 centai ir $1.50.

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W, F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s A p tiekos
Pastebčkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

*

Ištyrimas Kraujo
PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame .šlapumu, kraują, 
ištirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerą pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI 
NACIJĄ yra tiktai

Liga tikrai ištirta, 
siau išgydytą. Jeigu sergate, ne- 
kentėkite ilgiau, remianties gydy
tojų spėliojimais. Ateikite 
HOUSE 0F HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijor išegzami- 
navinio, kuru parodys jūsų ligą 
kuoaiškiausiui.

$3
jau yra pu-

Skambėkit Varpeliai!
Skambėkit Varpeliai!

O

) f

Šių žiemų Kalėdos jau,praėjo. Bet sekamų žie
mų kuomet ateis Kalėdų Senelis, ar ne butų pui
ku, jeigu jus turėtumėte sutaupę gražių sumų 
pinigų? \
Centai, nikeliai ir dešimtukai sutaupyti per me
tus laiko musų Kalėdiniame Taupymo Kliube 
sudarys nemažų sumų ateinančių Gruodžio 1, 
dienų. - . s
Bažnyčios, mokyklos ir daugiau kaip tūkstantis 
žmonių turi Kalėdinę Taupymo Sąskaitą pas

x mus. f
Ir jums reiktų.
Ateikite ir pamatykite p-nų Čaikauskų iš musų 
Lietuvių Skyriaus apie taupymų sekamoms 
Kalėdoms. # 
šiandie atdara visų dienų iki 8 vai. vakare.

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užsisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugžtumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogi) ir dusulio. 
Taipgi /gydome visokias chroniž* 
kas ir nunkiibi • i ė k ydomąy ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nors svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikimo, atsilankykite 
pas mumįt. Ateikit šiandien I 
Saugokit savo sveikatą!
“Gali atlikinėti sunkius darbus tr 

džiaugtis gyvenimu”
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl {gau
davau slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna ryta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
pacijentų ik mano kuimininkystėe 
ir mano pažystamų, nes visi ži
no, kaip ai sunkiai sirgau.

Linkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs”.

WILLIAH C. ALM, 
3044 Grattan Avė.

Turime daug panašiai liudijan
čių laiškų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Uturninke, Be
rodo j ir subatoj iki K vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vaL 
dieną.

Hous^Health
URnunvmoH aunnmo <♦>

164 W. Washington St.Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

CHICAGO Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus



NAUJIENOS, Chicago, III.

AKIU SPECIALISTAS

EASE

dešinio šonelio putme
parodys

metodai

pagerintasTel. Armitage 2822

Burnside

1145 Milwaukee AvėNAUJIENOSE

Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per

NAUJIENAS
DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Naujienų Spaustuvė

raudonieji 
daryti apie

gal ir gali su 
(kojomis) pfer- 
Požėla dar nė-

turbu't kad
spėkas iš-

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau 
sias informacijas ir geriausi patarnavimų kė 
liaujantiems iš Lietuvos.

mano 
užga.

Auditorijoj
visos

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

mvli- 
nioterj 

J i' 
Kaži- 

uolėtą 
randasi pri-

dideliaine nuliu

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

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

geri
kurie' išaiškins Lie-

Požėlos — Sarpaliaus 
ristynės jau .čia pat

Naprapatišką egzaminą
Naprapatijos mokslo

Motina, ąesuo 
ir brolis.

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

1739 So. Halsted St 
Chicago, 11L

tokių šmugelninkų.
— Draugijos Narys.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
Town of Lake lietuviai iškil
mingai apvaikščios Lietuvos 
Nepriklausompbės Dieną—Va
sario 16 d. To apvaikščiojimo 
rengimu rūpinasi Vilniaus Va
davimo Komitetas. Bus

, kalbėtojai
tu vos kovą už nepriklausomy 

■bę ir ką Lietuvą atsiekę per Š

tegul tau bus 
šalies žemelė.

ir tikras Europinis 
escide gydymas s<A«>* 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas ui C C 
temų kainą

tiktai trumpam laikui

paeina nua 
Kad ilgydiiM

Reimonto gimi 
ir pažįstami ii 

htKusių nuliu 
esat nuošir 

lalyvauti lai 
jam pas

Atsakantis 
jums 
mat 
man.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be dUuuono. 
Brldge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, Ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Aahland Are.

jpskr., pa 
nuliūdime 
ir mylinčiu 
du broliu 
taipgi .

podukra 
Dabar 
paskutinę kelionę, 

Emerald Av. 
;s Panedėlyj, 
8.30, vai. ry- 
Jurgio parit- 

bažnyčią, kurioje atsi- 
gėdulingso pamaldos už 

O iš ten bus nu- 
Kazimiero kapi-

DR. VAITUSH, O. D 
LIETUVIS

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius ___

ir Balzamuotojas
231 I W. 23 rd l’lace

Chicago, III.
Patarnauja laido- 

tuvėse kuopigiausia I 
Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o 
darbu busite 
nSdinti.

Tel. Canal 1 
ir 2199

[Pacific and Atlantic Photo]
H ei e n Wills, Amerikos tennis 

čempionė, šiomis dienomis iš
plaukė j Europą.

šiuo pasau- 
sausio, 1925 m., 6 
turėdamas amžiaus 

Ame-
ino- 

praslin- 
kaip ta beširdė mir-

Artinasi. Dar kelios dienos ir 
mes sužinosime ristynių likimą.

> I '

Sužinosime ar Sarpalius iš tie
sy yra tokis geras, kaip jis apie 
save mano. Juk užpereitą metą 
jis žadėjo Požėlą ištempti net 
tris kartus į valandą. Pamaty
sime, kaip jam tatai seksis.

Žmonės sako, jog supuvusią 
bačką Sarpalius 
savo “žirklėmis” 
spausti, bet juk 
ra supuvęs.

Kuris kurį įveiks 
sausio 19 d. Galima tiek pasa
kyti, jog abu ristikai treniruo
jasi iš paskutinių. Jaučiasi jie
du kuopuikiausia. Tad vienas 
kitam duos “vėjo”.

First Regimen’t Armory (16th 
ir Michigąn A ve. b irgi taisoma. 
Sėdynių bus pusketvirto tūk
stančio, tad stovėti nereikės.

Kitos poros bus sekamos: 
Plėstina su Hill; Freberg su 
Baumanu; Bihun su Borisovu.

Tikietai parsiduoda “Aušros” 
knygyne, “Naujienose”, Univer- 
sal Kliube ir Benošiaus aptie- 
koj ant Town of Lake.

KAZIMIERAS UZA
Numirė Sausio 9 dieną, 7-tą 

valandą ryte, sulaukęs 53 me
tų amžiaus, palikdamas dide
liame nubudime pačių ir brolj Amerikoje ir motinų, seserį ir 
brolį Lietuvoje. Paėjo iš Šiau
lių apskričio, Papilės valsčiaus, 
TrikŠių kaimo. Amerikoje išgy
veno 25 metus. Labai sutiko su 
draugais ir giminėmis. Prigu
lėjo prie Tautiško Kliubo. Gy
veno laisvai. Buvo linksmo bu
do, visi jį mylėjo.

Laidotuvės buvo didelės. Ly
dėjo 41 automobiliai pilni žmo
nių ir vienas automobilius pili 
nds geliu, vertis daugiau kaip 
du šimtai dolerių.

Ačiū ' visiems draugams ir 
giminėms už brolišką palaido
jimą. Tegul ilsis amžinai.

Brolis Juozapas Uza

pinigus —rr 
j čia turbūt

geres-
Mask-
nagų.
drau-

Dr. Šimaitis, Naprapa 
tas, Išgelbėjo n no 

Operacijos

REIMONTAS KARALIS
Mirė sausio 14 dienų, 7:30 

valandą ryto, 1926 m., sulau
kėt 40 metų amžiaus; Ame
rikoj išgyveno 15 metų; gimęs 
Lietuvoj Kazliškių Kaime, t k- 

mergės apskr., palikdamas di
deliame nuliūdime savo 
iriuosius Elzbietą, du broliu? Antaną 
Viktorą, taipgi pasun 
mitrų ir 
Amerikoj, 
rengtas į 
namuose *2

Laidotus 
Sausio 18 dienų 
to iš namų j 
pijos 
bus 
velionio sielų 
lydėtas j šv. 
nes.

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

nei < miegoti. Nuvedžiau

nės, draugai 
taipgi draugai 
dime jo mylimų 
tižiai kviečiami < 
dotuvėsc ir suteikti 
kutinį patarnavimų 
sveikinimų.

Nuliūdime liekame
Moteris, Broliai, Posūnis ii 

Podukra
Laidotuvėse 'patarnauja gra- 

boritis S. D. LacIuAicz
Tel. Canal 2199.

metus savo nepriklausomo gy
vavimo. Be to bus turtingas 
programas,

Laikas ir vieta apvaikščioji- 
mui dar nėra paskirtos.

— Nugirdęs.

Dr-stės. šv. J6no Krikštytojo 
viršininkais šiems metams .iš
rinkti: pirmininkas L. Šimulis, 
prot. rast. J. Gudavičia, pin. 
rašt. W„ Sharka, ižd. A. Karei
va, kasos globėjai J. Klimas ir 
J. Kantauskis.
, Nauji nariai į draugiją bus 
priimami be jokio Įstojimo sau
sio 17 d. susirinkime parp. sve
tainėje. — V. S.

Iš čia prasideda appendix’as 
Broniuką, mano sūnų. Jis sir- 

gO-TENEŠAIDE. Dešinysis Sū
nelis skaudėjo, buvo papūtęs. Iš 
kančios skausmų negalėjo val
gyti 
pas'geriausius daktarus ir jie 
visi pripažino esanti PENĘSAI- 
De ir patarė daryti operaciją 
ant PENESAIDeS, bet aš suži
nojusi apie Dr. Šimaitį, Napra- 
patą, nuvedžiau sūnų. Daktaras 
padarė 
ir gydė 
būdų. Tuojau sunui pasidarė ge 
riau 
nis atleido, skausmai sumažėjo, 
pradėjo daugiau valgyti ir ge
riau miegoti. Išgijo be operaci
jos, be skausmo, be išgąsčio, be 
jokio pavojaus sveikatai. Už tai 
(lekuoju Dr. Šimaičiui už išgy
dymą mano sūnų. Jo ofisas ran
dasi po num. 4652 So. Ashland 
Avė. Ištiktųjų patariu kreiptis 
su tokiomis ligomis jA'ie jo ir ne
klausyti tų, kurie Naprapatus 
peikia raštu ar žodžiu.

PETRONĖLĖ MIKULSKIS 
4635 So. Wood Street

BKONISLAVAS L DIETA 
VIČIA

Prrsiskvrė 
liūs 18 d* 
vai. vak., 
15 metų. Gimęs ir augęs 
rikoje. Lankė aiigšlcsnę 
kyklų sėkmingai 
ko metai 
tis išplėšė iš musų tarpo mu
sų mylimų sūnelį ir brolj, o 
paliko mums žaizdas, kurias 
neišgydys per amžius. Jį 
spaudžia šalta žemelė, o mu
sų širdys veria gailestis ir 
ašaromis laistome jo kapų. Il
sėkis musų mylimas sūneli ir 
broli šios šalies šaltoj žeme
lėj. Neužilgo ateisim ir mes 
pas tave.

Metų sukaktuvių paminėji
mui velijam 
lengvi šios

Paliekam 
dime,

DR. B. M. ROrfS
Atsakanti* 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniikų ligų 
kraujo ir užkrečiamų ligų, 
jas nebandykit senais budais. 
VYRAI! Speaialis įerum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dal atgavima 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
Ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus fa 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Deiimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo itbandymas ir U, 
boratorijoe egtaminącija dykai su gydymu 

Patarimas Dykai 
medikalis patarnavimas sutaikė 

sveikatą ir lalmą. Geriausia gydy- 
Pigiauriios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit Šiandien.

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

kumpas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų grt» 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandoA kasdien nuo 10 ryto iki a 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėlials, seredomis ir subatomis n«o 
ryto iki 8 vakaro.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafąyette 0727

SKYRIUS ' ,
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Apšvietos ir Dailės Draugija 
laikė savo metinį susirink-imą 
sausio 7 d. Skaitant nutarimus 
pereito susirinkimo pastebėta, 
kad sekretoriaus buvo įrašytas 
nutarimas, kad “Vilnį” reikia 
imti, už organą. Tokio nutari
mo visai nebuvo. Liesa piieš- 
metiniame susirinkime prieš 
uždarant buvo tai įnešta, bet 
niekas įnešimo neparėmė, žino
ma, bolševikams nereikalingi 
joki tariniai, bet proga pasitai
ko, tai ir daro savaip. 'laip jie 
padare ir čia, tuomi šukele di
delį lermą. Vieni priešinosi ir 
reikalavo, kad protokolas butų 
pataisytas, kiti, kad sekreto
rius sauvališkai padarė, treti, 
kad butų priimtas protokolas 
kaip užrašptas. .Balsuojant bet
gi didžiuma nutarė, kad proto
kolas butų pataisytas. Kuomet 
pamatė, kad pralaimėjo, tad 
atsistojęs Burnsidės vyriausias 
komisaras pareiškė, kad jis at
sisako nuo sekretoriaus vietos. 
Bet da jis ir iki šiam laikui 
tebėra saVo vietoje, 
gal da kartą savo 
bandyti.

Tokius šmugelius 
biznieriai norėjo 
dveji metai atgal, bet irgi gavo 
per nosį. 'Tokius šmugelnin- 
kus turėtų nariai vyti lauk, nes 
tokie dalykai yra kiekvienam 
nariui blėdingi ir neleistini. 
Štai ko jie nori. Jie nori,'kad 
kiekvienas narys tą lapelį užsi
rašytu ir po $2.50 metams už
simokėtų; ar moka, skaityti ar 
ie bet užsimokėsi 
atliktas dalpkas. .1 
buvo suroĮcuottf, kad bus 
nis sandvičius, nę kaip 
vos, bet jis paspruko iš 
Vis nariai stovėkite ant 
gijos sargybos ir saugokite ją 
nuo

kunigų 
ui visu 
r visai 

ženiės susi-

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, b1a« 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vU« 
išgydomos-

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

Biblija rašo, o ii kunigai tai 
patvirtina, kad žemę ir viską 
kas ant jos yra Dievas sutvė
ręs iš nieko. Jis taręs žodį ir 
atsiradę žemė, saulė, žvaigždės, 
augmenys ir gyvūnai, pagalios 
ir pats žmogus - Adomas, ir 
iš jo šonkaulio sutvertoji Jieva. 
Visų tai Dievas atliko į šešias 

o sei>ti ,i Isj i 
Bet šalę Biblijos ii 

yra dar mokslas, kuris 
tuo griežtai nesutinka 
ką kitą suko apie 
tvėrimą.

Ką gi sako apie 
Butų perdga tai

Palengvins aklų įtempimų, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karitį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
tnito trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzaminavfiuM da
romas su elektra, parodančia ma- 
žgiuRias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki R vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p*

1545 West 47tli Street 
Phone Boulevard 7589

tai mokslas? 
čui aiškinti, 

lai ką mokslas sako apie 
žemės, saulės ir kitų dangiškų 
kūnų sutvėrimą, bus plačiai 
išaiškinta pirmojoj Visuomenės 
Darbo Sąjungos paskaitoj ry
toj ryte. Lietuvių

Tai bus pirma iš visos eilės 
paskaitų apie žemės susikūri
mą, atsiradimą gyvybės ir jos 
vystymąsi iki šių laikų. lai 
bus be galo naudingos ir įdo
mios paskaitos, nes jos atsa
kys į tuos klausimus, kurie 
kiekvienam labiausia apeina ir 
dėl kurių žmpnija per šimtme
čius kankinosi: kas mes
esame, iš kur mes paeiname ir 
kur mes einame.

Paskaitos bus 
nį, lygiai 10:30 
Auditorijoj.

Rytoj skaitys 
railus temoj: “Žemės Istorija 

apie žemės susitvėrimą.
—V-kis.

rmxxkxxxxfxxxx » t t

Klausyk ir Tėmyk , 
0 Polam

šiandie sukako lygiai vieni metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano moteris VERONIKA DIšlENft netekę 
mes šviesios žvaigždės, kuri švietė musų akyse ir links
mino musų širdis; spaudžia jumis šalta žemelė, o musų širdis 
nuliūdimas spaudžia graudingas ašaras; lai būna jums lengva 
ilsėtis brangi mano moterėlę. Kaip mirtis yra žiauri ir ne. 
gailestinga, atėmė iŠ manęs moterėlę meilinga, paguldė kapuose 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai gulėti, o mano širdis nuliudime nenu
stos ilsėti.

Pamaldos atsibus sausio 16 d. iš ryto, 8 valandą, Nekalto 
Prasidčjimo Panelės švenčiausios bažnyčioj.

Nuliūdęs vyras:

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
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.
>f >i j i ii iiii i ixi>
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
' (Tąsa nuo 6-to pusi.)

West Side
Minės Lietuvos revoliucijos su

kaktuves

Ir West Side minės 20 metų 
sukaktuves Lietuvos revoliucb 
jos! x-

West Side dabar buvo skai
toma “užmigusi” kolonija, ma
žai pasireižkianti visuomeni- 
niaiAe darbe. Seniau ją išju
dindavo ir skatindavo prie dar
bo LSS. 22 kuopa. Daba? irgi 
ta pati kuopa vėl stoja darban, 
toj pačioj \Vest Sidėj, su se
noviniu savo ussidegimU ir en
tuziazmu, pilnai pasitikėdama, 
kad west sidiečiai ją prielan
kiai pasitiks ir jos darbą .visa
me kitme parems. Ir jeigu LSS. 
22 kp. ras pritarimo ir para
mos, tai ir daugiau veiks Wešt 
Sidėje — rengs prelekcijas, pa
skaitas, smagius vakarus, etc.

l*irmas LSS. 22 kp. parengi
mas 20 metų Lietuvos revoliu
cijos ir taipjau 20 
kaktuvių nuo LSS: 
Apvaikščiojimas bus 
trečiadienį (seredoj),
dieną pas senąjį visų west si- 
diečių ir LSS. 22 kp. prietelių 
M. Meldažį.

Kadaigi LSS. 22 kp. per de- 
sėtkus metų veikė jūsų tarpe 
ir nemažai nuveikusi, kadangi 
ir atminimas apie 1905 m. revo- 
liuiiją, kuri išjudino visk Lie
tuvą, tebėra gyvas, tai tikimės, 
kad visi west sidiečiai 
šiame 
20 d.,

[Pacific and Atlantic Photo]
Paul Valery, francuzy poetas, 

kuris tapo išrinktas Franci jos 
akademijos nariu į vietą Anatole 
France’o. /

sitikimus su kun. Dagiliu, ir 
jis Žemaitijoj nebedrysta pa
sirodyti. Dabai* gi jis yra at
važiavęs . Amerikon rinkti au
kas klerikalams.

Abelnai p. Sprindis nusiskun- 
Lietuvoj. Žmo- 

prispausti, vals- 
yra aikvojamas, 
žmonės bando

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ jVAIRĮS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI

metų su- 
jsikurimo. 
ateinant’ 

sausio 20

busite 
apvaikščiojime — sausio 
M. Meldažio svetainėje, 

patys ateikite, bet pasa- 
apie šį apvaikšeiojimąkykite 

savo draugams ir raginkite juos 
taipjau ateiti. Kalbės P. Grigai
tis ir kiti. —22 k p. narys.

nes yra labai 
cybės turtas 
ypač miškai, 
miškus ginti ir siunčia pundus
skundų į Kauną, dėl neteisėto 
jikvojinio miškų. Bet- tie skun. 
dai pasilieka tik balsu šau
kiančiu tyruose, nes niekas tų 
skundų neklauso ir net iš žmo
nių tyčiojasi.

Žmonės yra tiek nepatenkinti 
valdžia, kad lępgvai galinti kil- 
vi revoliucija, jei klerikalai ir 
ateinančiuose rinkimuose lai
mės. Klerikalus gi sumušti esą 
labai sunku, kadangi juos gina 
moterys, kurios aklai klauso 
AUnigų. Bet ir klerikalai nesi
rengią paleisti valdžios iš savo 
nagų. Tarp žmonių yra nuomo
nė, kad jei klerikalai pralaimės 
rinkimus, tai jie kviesis sau 
pagalbon lenkus; klerikalai esą 
verčiau pražudys visą Lietuvą, 
negu atsižadės valdžios.

Sugryžo iš Lietuvos
P-as Pianas Sprindis iš Og- 

lesby, 111., pusantrų metų atgal 
buvo išvykęs Lietuvon, dar sy
kį pamatyti savo gimtąjį kraš
tą. Sugryžo jis Amerikon apie 
Kalėdas. Dabar jis lankosi 
Chicagoj ir vakar užėjo į Nau- 

kas dedasi 
tai teko rųa-

jam teko

j ienas papasakoti 
Lietuvoj, kaip jam 
tyti.

Būnant Lietuvoj
matyti ir pagarsėjusį inciden
tą su dabar atvvkusiu Ameri
kon kun. Dagiliu, kada jis puo
lė žmones buk su revolveriu 
rankoj. Kun. Dagilis buvo kle
rikalų partijos šulas. Tą dieną 
jis kalbėjo Viešvėnuose. Jo gi 
pamokslai rinkose jau tiek že
maičiams 
niekinimų
žmonių, kad girdėdamos 
šmeižimus ir 
rios moterys 
pradėjo triukšmauti ir net mė
tyti purvais į kalbėtoją. Milici
ja šoko kun. Dagilį ginti, bet 
vistik kun. Dagaiiui teko spruk
ti bažnyčion. Tai buvo ne pir
mas ir nepaskhtinis panašus at-

buvo įsipikę dėl jo 
ir šmeižimų kitų 

tuos 
keikimus uieku-
nebesusilaikė ir

Atsiimkit laiškus iš Pašto 
šie laiškai yra atėję iš Eu- 

opos. Kam jie priklauso, tegu 
tueina į vyriausi jį paštą (Ciarl 
r Adams gatvių) atsiimti. Rei 
<ia klausti prie langelio, kui 
jadėta iškaba “Advertised Wln- 
low” lobe j nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME* 
BĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
cik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

Andrasunenc Kasta 
Baldauskas E 
Cheponis K 
Kachcrgius S 
Klimonekai Klemencai 
Kaziliunaite P 
Kotula Julija 
Kumštis M 
Krisciuna Stip 
Kabi lis A 
Malinaumas Malt 
Marcinkus Aleks 
Petkus Vincentas 
Petrauskas M 
Pclrenaitie Francisko^ 
Piatkus Franciskus
Pleitis Antonas 
Ribildis 
Rudakas 
Stankus 
Sukuzis
Vasiliauskui A 
Vaši n iena i 
Vėla n tinas 
Visoskenei

66
78
81

83
97
98

130
Kazimcras 
Jonas

DRAL'GYSTfiS' ir kliubai. Kam 
reikalingas gražus daržas pikui- 
karhŠ, užsitikrinki! luojaus C.her- 
nausko Daržą, kuris utis gatavas 
anksti pavasari prie Tautiškų Ka
pinių, .lustice Park, UI. Skubinkit, 
kad nebūtų petvėlu. Geo. Chcrnaus- 
kas rezidencija, 7337 Oflden Avė., 
Lyons, III, Te!. Lyons 1&52-J.

Didelis 31-nias metinis balius, 
tengia Leib. Gv. D. L. K. Vytauto 
nuo Brigeporto, nedėlioj, sausio 17 
d., Lietuvių AuditorijoL 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. įžan
ga vyrams 75c., moterims 50c. su 
pasidėjinui drabužių. Kviečia

Komitetas.

Roseland. — Sausio 18 d., 7:30 
vaJ. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., įvyks Są
ryšio septinta prelckcija tėmoj: 
“Popiežiai ir katalikų bažnyčui”. 
Skaitys inž. K. Augustinavičius. At
silankykite, sužinosite daug svar
bių dalykų ar.ip popiežius ir kata
likų bažnyčias. —Komisija.

Liet.v Mokai. Susiv. Am. 2 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sau
sio 16 d., 8 vai. vak., K. Semaškos 
bute, 1834 \Vabansia Avė. Narini 
būtinai dalyvaukite, nes bus svars
toma daugelis svarbių reikalų.

—Kp. pirmininkas.

Liet. Teatr. D-jos šv. .Martino me
tinis susirinkimas įvyks Šeštadie
ny, sausio 16 d. 1926 m. 7:30 v v. 
parapinėj svet. 32 PI. ir Auburn 
Avė. Nariai malonėkit visi laiku 
susirinkti, nes siu susirinkimas yra 
labai svarbus.—P. K. nut. rašl.

North Side.—A. L. T. Sandaros 
23 kuopas metinis susirinkimas į- 
vyksJ nedėlioj, sausio 17 d., 2 v. 
po pietų Liuosybės salėj, 1822 VVa- 
bansia Avė. Visi nariai malonėki
te būti ipiku, nes bus ig.šduoti vi
sokie raportai metinio kuopos vei
kimo.—Kuopos Sekr.

Cicero, III. Atyda tėvams. Iš 
priežasties negavimo Liuosybės 
svet., t«i Cieeros Draugijų Sąryšis 
|>aėme Lukštu svet. (kampas 15th 
St. ir 49th Avė. Kur atsibus vaiky 
dainų pamokos. Pirmos pamokos į- 
vyks panedėlyj 18 d. sausio nuo 7 
vai. iki I) vai. vakare ir tęsis per 
visą žiemą, kiekvieno panedClio va
kare. Mokia;; J. S. Zarat. Todėl ku
riems rupi gražus vaikų išauklėji
mas, atveskite juos.

—C. D. Sąryšio sekr. K. Zix.

Amen Lithuanian Citizen Club. 
12th \Vard laikys savo metinį su
sirinkimą sausio-Jan. 17 d., 1926 
m. 1 vai. po piet. McKin’ey Park 
svet. 39th ir vVestcrn Ąve. Būtinai 
turit būti šiame .susirinkime, nes 
bus renkama valdybą ir yra kilų 
svarbių dalykų apie išsiėmią po
pierių Nepamirškite atsivesti po 
keletą naujų draugų.

BridgeportajC —- Bridgeporto Lic 
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu 
bas rengia metinį balių nedėlioj 
sausio 24 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorium, 3135 S. llalsted St 
Ant šio paliaus bu.\ naujiems na
riams įstojimas dykai. Gera proga 
pasinaudoti jauniems vyrams, t. y. 
Įstoti į minėtų kliubų. Todėl pra
šau kitų organizacijų nerengti ant 
tbs dienos, panašių vakarų.panašių vakarų.

Koinitetaa.

L. K. Vytauto laikys 
susirinkimą sausio 17

L. G. D. 
savo metinį 
d., 1 vai. po pietų. Lietuvių Audi- 
toirjoje, 3131 S. llalsted St. Drau
gai privalo būtinai atsilankyti, nes 
yra svarbių dalykų dėl apsvarsty
mo. Visiems primenu, kad tą pačią 
dieną įvyks musų balius toj pačioj 
svetainėj nuo 6:30 v. vak. ir bus 
prirašomi nauji nariai dykai laike 

šiosbaliaus. Taigi nepraleiskit 
progos. —V. Kaceviče, rašt.

Kurė-Amerikos Lietuvių Teatro.
rėjų Sąjungos mėnesinis narių su
sirinkimas įvyksta pirmadieny, sau
sio 18, M. Kasparaičiu namuose, 
3827 Archer Avė., lygiai 8:15 vai. 
vak. Visi nariai-ės malonėkite būti
nai atsilankyti.

J. J. Auryia, seki’.

KIMBAU flJANAi
Del tobulumo savu balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir lauži
kus ekspertus. Vion tik su Kim- 
ball groji kliu pianu galite gra- 
jiii gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ari lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES
The Peopies Funuture Go

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

160
163
171
172
173
174
176
189

K
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Vicentai 
Vincei it 

Zdanis Jonas

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas; $100.00 ant syk jr 

$6.00 j metus per visą 
likusį gyvenimą.

‘Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen- 
ų paskui centų, dolerį paskui do- 
erio, įneš 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 
tumet juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulku. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
fla per 20 metų?

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

NAUJIENŲ
1739 Su. llalsted St.

kiek jūsų 
laikytumėt jį
su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsų

SPULKA,

Svarbi paskaita. — Byloj (nedė- 
lioj) ryte, lygiai 10:30 vai., Lietu
vių Auditorijoj, bus Visuomenės 
Darbo Sujungus paskaita. Skaitys 
D r. A. J. Kąra liūs temoj: “Žemės 
Istorija”. Visigkvtečiami atsilanky
ti. Įžanga lėšų/padengimui 15c.

Komitetas.

Cicero. — Dr-stės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas įvyks 
rytoj, 1 v. po pietf Liuosybės na
me. Nariai bukite visi ir laiku; 
yra svarbių reikalų.

-Seki. K. P. D.

Town of Lake. — Dr-tės Šv. Jo
no Krikštytojo susirinkimas bus 
nedėlioj, sausio 17 d 
šv. Kryžiaus parap.
Woo<l gt.\ Kiekvienas narys priva
lo būti. Nauji nariai bus priima
mi be jokio įstojimo. Be to nauja 
administracija užims savo vietą.

Ein. rast. V. Sharka.

susirinkimas
2 v. p. p., 

svet., 46 ir

bus priima*

Birutės Choro dainų pamokos 
vienų vyrų atsibus sausio 18 d. 
pirmadienio vakare, vienų mergi
nų — sausio 19 d. antradienio va
kare, kaip 8 vaty, Rnymond Chupcl, 
816 W. 31 St. Visi dainininkai ir 
dainininkės privalote būti pamo
kose. —Valdyba.

Lietuvių Vyry ir Moterų Pašal
pos Kliubo susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 2 vai. po pietų, 1 *
šio, B. G. Mikalaiuos svei 
24 Place.

d. sau-
2132 W.

I Jot u vos'l'autiukoH Draugystė*
Dukterų metinis susirinkimas įvyks 
sausio 17, Murk White S<|uare kny
gyne, 1 vai. po pietų. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nęs bus 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

Kviečia Valdyba.

Lietuviu Dramos Kliubas sausio 
17 d., 2 vai. po piętų. Turner salėj 
ruošia programėlį. Statys scenoje 
“Poni Pipše ir Panela 'lipsi”. Dai
nuos Dramos visas choras, bus 
kvarteto solo, dalyvaus ir Jaunų 
Lietuvaičių Choras. Apart tp bus 
ir kitokių pamarginimų. Užbaigus 
programą, • tęsis šokiai iki 11 vai. 
nakties, širdingai kviečiame vie
tos ir apielinkčs lietuvius atsilan
kyti į tą ruošiamą parengimą pa
matyti gražų programą. —Kum.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-Člos valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į auvaitę arba sykj j mėnesį. Gyve- 
: anti pažymėtame zone, o da neaę- 
(upiĄami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PA IEŠKAU Kazimieros Rimeikai- 

tės, Kauno rčd., Telšių apskr., juo
kės parap. Du metu atgal gyveno 93 
Sheldon St., Hartford, Conn. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Ji pati ar 
kas kitas prašau duoti žinią, busiu 
labai dėkingas. ANTON REKAŠIUS, 
4437 Sp. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio AJbino 
Masiulio, kuris gyveno Ch|cagoj. 
Tegul jisai luojaus atvažiuoja pas 
mane. Turiu svarbų reikalų. Atsi
šaukite; Konstancija Vilienė, 821 
\V. 123rd SI., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui su

augusios merginos arba našlės, 
nejaunesnės kaip 35 ir nesenes- 
nės kaip 40 metų. Turi būti be 
vaikų, taipgi laisvų pažiūrų ir 
graži. Aš pats esu 45 metų, naš- 
lys be vaikų. Atrodau gerai. 
Ypatiškai atsišaukite Nedalioj, 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

4524 So. įlojote Stpeet
1 augštas užpakalyj

- ■ 1 ■' r*

PAJIEŠKAU merginos arba 
našlės dėl apsivedimo. Kad ir 
nebūtų graži ir gali turėti vai
kų. Turi turėti pilną protą. Aš 
esu 35 metų vaikinas ir turiu 
gražų protą ir apsiėmimą, nege
riu, nęrukau. (Turiu nuolatįriį 
darbą ir pinigų Banke.

Atsišaukite laišku.
Box 648

1739 So. llalsted Street 
Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
REDAI 4 ruimai, fintas su 

visais patogumais: Pečium ap
šildomus. Renda pigi. Kreipki
tės: 2 lubos frontas.

946 W. 31 PI.

PARENDAVOJIMUI Storas ir 4 
kambariai pagyvenimui. Renda tik 
$45.00, 5740 Wentworth Avė. Atsi
šaukite pas savininką

4014 Montgoniery Avė. ♦

BENDON 2 fialai po 6 kamba
rius, yra elektra, gasas ir maudy
nės. Namas kampinis, mūrinis ir 
visi kambariai yra šviesus. Viskas 
yra įtaisyta vėliausios mados. Ban
da pigi. Kreipkitės į • krautuvę

3156 S. Wal.lace SI.
Phone Oakland' 3112

- -------------------------------------------- -- ■■■....... -

PAS1RENDAVOJA reziden
cija vieno pagyvenimo, 8-kam
barių ir garažas dėl vienos ma
šinos. Yra elektra, maudynė ir 
garo šiluma. Renda $4Q į men.

J. K., 548 W. 32nd SL

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl vie

no jauno vaikino.
valgis, lik dėl prigulėjimo. Atsi
šauki! laišku arba telefohuokit su- 
batoj ir panedėly Yards 7282.

3149 S. llalsted SI.
A. Martin

Nereikalingas 
Atsi-

103 KALINO A kambarys dėl vy
ro Bridgeporto apielinkėje. Malo
nėkit prisiųsti pilnas informacijas, 
Box (>14, Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambaris vyrui prie 

mažos šeimynos. Maudyne elek
tra. švariai užlaikomas. Gera 
v*eta gyvenimui, be valgio, 2 
luboS. į | ’ i ;

J318 So. Tahnan Avė. ! T | j
——...... r     —1   ‘v
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dęl darbininkų --- 1
gyventi, vvrum.s arba moteriu 
valgiu arba bo valgio, $3 
$8 į savaite su valgiu.

PI.'I’EH G ADEI KO 
1606 So. llalsted SI.

i ausi
nis
ir

su
$4,

PARENDAVOJAMA šviesus kam
barys vienai y natai. Karštu vande
niu šildomas. 6515 So. Talman Avė. 
Tel. Prospect 10210.

J IEŠKAU merginos arba mote
ries su vaikais dėl draugiškumo. 
Vienai nubodu. Duosiu k įmina r į dy
kai. 821 W. 123rd St. '

RUIMAS rendai vyYui, be 
valgio ar su. Vieta gera gyve
nimui, 2 lubos iš užpakalio.'

Kreipkitės:
3259 S. Union Avė.

PARENDAVOJiMUI didelis, švie
sus kanibarys ant antro floro iš 
fronto. Apšildomas ir visi pusku- 
tinės mados parankumai. 4345 So. 
Fairfield Avė.

PASIRENDAVOJA grikiai meb
liuotas kambarys vienai ar dviem 
merginom. Pašaukite Lalayette 8043 
tarpe 6 ir 8 vakare. 2852 W. Per- 
shing Rd.
PASIRENDAVOJA Lrštu van- 
deniu apšildomas kambaris, ma
žoj šeimynoj, švariai užlaikomas 
arti karų linijos, vaikinui, mer
ginom arba ženotai porai nese
nai vedusiai.

6948 So. Artesian Avė.

RENDAI kambaris vie
nam vaikinui ar dviem, be val
gio. Kambaris didelis ir šviesus.

Atsišaukite
3214 So. Union Avė. 

Ant viršaus
--------------- r—   — -------------- ----

IŠHENDAVOJIMUI kambarys, ap
šildomas, su visais parankamais; 
be valgio. 6732 S. Maplewpod Avė. 
1 augštas.

PASIRENDAVOJA ruimas šiltas 
ir šviesus dėl vieno vaikino. Ruimas su visais* patogumais. Kuris 
norės, galės vartoti ir virtuvę dėl 
valgio pasigaininimo. Arti prie 
llalsted St. Mrs. M. Ski'uodienė, 819 W. 34th PI. (1-inųs lubos iš 
užpakalio .

\ ĮVAIRUS SKELBIMAI
--- A.---------------------------------------

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
chicago ,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 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.

Ątdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank SelemonaviČjus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ava

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long .distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

. res. Yds 3-108—BĮvd. 7667 officeTol

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
t Grosemių, Bu-
jdzjply Černių, Delikate- 

sen» Restauran- 
tų, Kendžių, 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheiins, 1912 So. State St.

Tel. Yards 7282 .
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laNcom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti
24 mėnesiui išmokėjimui.

PERSHONG
Plumbing and Heating Company

• »
6539 Cottage Grove Avenue

Fairfax 4620

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 85% 

Mes parduodanfle visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Diviaion SU 

netoli Marshfield
............. . y ........ . ... ■

PRANEŠIMAS
Real Šilk HosierV Mills, India- 

napolis, Imi. Nuo sausio i-mos, 
1926 m. užėmė Petro Budriko vie
lų. pardavinėti musų i 'lų . pardavinėti musų panėekas, 
j.iudvikas Geležinis, 3332 \Vesl 6llh 
St., Chicago. Ko.slmneriai ir kurte 
norit tvirtų pančekų, kreipkitės 
prie jo.

Tel. Hemluck 0887.

W1LS()N HEALTH INSTITUTAS. 
Maudynes ir masažas. Liesinančios 
ir pajauninančios elektrikinės mau
dynės nuo reaumatizmo, mie.šlun- 
gio ir oneuritis. Moterys patarnau
tojos. Douglas 9007.

131 E. 35 Street, pirmos lubos

Kiekvienas Karas Šioj 
Didžiausioj Chicagos 

Vartotu Kary 
Krautuvėj

Turiu gatavų namų pardavimui. 
Statau naujus ir taisau senus pa
gal užsakymą.

John Vilimas
4201 So. Campbell Avėnue

Tel. Lafayette 8324

nauja lietuviška fval- 
Canalport Avė. arba

ATSIDARĖ 
gykla >1818 
549 W. 18 St. Meldžiame atsilan
kyti. Mes pasistengsime užganėdin
ti visus.

Yra valiausio modelio ir buvo 
atimti, nes pirkėjai neišgalėjo užsi
mokėti už juos.

Dauguma jų važiuota vos keletą 
mėnesių; jie yra kaip nauji išvaiz
doje ir veikilne ir kompanija už 
juos dar neša garantiją. Tie beveik 
nauji karai gali būti nupirkti už 
nedamokėtą balance.

JIESKO DARRO

LOCOMOBILE JUNIOR. EIGHTS, 
1926 SEDAN 1B BROUGHAM, visai 
naujus. Visi įrengimai, turi origi- 
nalę dirbtuvės garantijų 100%. 
Proga nusipirkti geriausį Ameri
koje ^ara dideliu sutruhipymu. Kas 
norės, galės gauti išųtokėjimais.

JAUNA inteligentinga mergina 
ieško kokio nors užsiėmimo. Ant
rašą galima sužinoti “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St.' Klauskit M. J.

Tel. Roosevelt 8500.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA jauni vyrai ir mo
terys komercijiniam “telegraphy”. 
Darbas dienomis. Algos $18.00 iki 
$35.00 savaitėje besimokinant. Te
lefonuok Monroe 4418, Manager, 
105 Nb. (’Jark St. Room 625. Mies
to ofisas.

BEIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergaitė dirbti prie 
namų. Telefonuok Van Burcn 8056.

........................................--..n. ■■ . ............... <

REIKAMNGA moteris prie 
namų darbo ir prie dąbojimo 
mažo kūdikio Chicago Heights, 
III. Atsišaukite. 3758 Emerald 
Avė. 1 lubos.

REIKALINGA senyva moteris 
katra nemyli dirbtuvės darbo arba 
mergina, stubon dirbti, vaikai ne
maži, valgis ir ruimas. Atsišąukit, 

M. SHIBMULLS,
2 Broadway, Melrose Park, III. 
Telcphone 624.

REIKALINGA 25 moterų su pa
tyrimu sortuoti popierą. Gera mo
kestis. Nuolatinis darbas. Sangaman 
Paper Grading Co., 1445 So. San-

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS stiprus, ištikimas 
vyras dirbti už porterį. North 
Avė. Baths, 2039 W. North Avė.

REIKALINGAS vyras prie 
restauranto darbo, valgis ir 
guolio. Atsišaukit luojaus.

3815 llalsted St.
i •

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į 
savaitę.' Atsišaukite pas

# MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė. 

Roseland

PARDAVĖJAI, aš galiu suvarto
ti keletą inteligentiškų vyrų, ga
linčių išaiškinti mano propoziciją 
publikai. Gyvį faktai bus suteikti. 
Jeigu esate susidomėję padaryme 
pinigų, ateikite į Room 1909 Con- 
way Building.

AUTOMOBILIAI
Jūsų Karai

Parduodame visokios rųšies 
Atnaujinti 
Autorizuoti

Buiok
Geras patarnavimas

Buiok Motor Co.
Vartotų Karų Skyrius 
3900 Grand Boulevard 
Tel. Douglas 1403—1404

MOON Brougham, važiuotas 
6500 mylių, 4 ratų blakes. 
Baloon tires, išrodo kaip nau
jas. Ant išmokėjimo. Visados 
atdaras. 1741 W. Madison St.

AUTOMOBILIUS 4 sėdynių parsi
duoda, ųžiląrytąs. Pigiai parsiduoda 
arba mainysiu aut loto, galima maty-* 
ti visados.

Atsišaukite
38*26 So. Emviald Avė.,

2 lubos

karas
Pilnai

OAKLAND COACH, 1926. 
2 mėnesiai. 

Pastebėtinas 
$322 Ųown.

vartotas vos 
įrengtas, disko* ratai, 
pirkinys. Vertas $952,

VV1LLYS—KNIGHT 
COUPE SEDAN,

Užbaigtas dviejų spalvų — beige, 
visai naujas, i ‘ 
Visi įrengimai, balanai, beveik ne 
buvo išvežtas ant gatvės. Kaina 
$915, — $315 down.

1925

sėdynių apdangalai.

FLINT (55) — 4 PASAŽ1ER1Ų 
(’OUPE, 1925. Karas, kurio origi- 
nalė kaina yra $2,350, gali būti 
nupirktas už nedamokėtą balansą 
$913.50. Puikus mekanizmas. Visi 
įrengimai ir garantija. $325 įmokėti.

CI.EVELAND COACH, 1025. Va- 
žinotas 3000 mylių, tuo budu tik 
smagus važinėjimui, šis karas yra 
taip geras, kaip naujas ir daug pi
gesnis. tik už $845, $295 įmokėti.

WILLS STE. CLA1RE SEDAN, 
1924. Kainoja $4,350. kaip naujas, 
aprūpintas su 6 disk ratais, buin- 
periai, “inside eontrol”, “spot 
lights”, stiklui valytojas, elektra cigarui užsidegti ir t. t. $1055, — 
$375 įmokėti.

PENKI VISAI NAUJI STAR.S, 1925-20 TOL’BING COUPE, SE
DAN. Čia yra proga nusipirkti pi
gia kaina transportaciją. Visi karai 
turi naujų karų garantiją. Nupirk 
juos sau prieinamom sąlygom.

1925 OAKLAND SPORT TOLR. 
Stiklo viršus — $210 įmokėti.

1925 AUBURN 8 TOURING 
$300 įmokėti.

1924 CBYSLEB TOURING. Stiklo 
viršus — $220 įmokėti.

įmokėti ir daug kitų.
$220

Musų reputacija yra jūsų saugu
mas.

Kedzie Motor Sales
3838 NO. KEDZIE AVĖ. 

Keystone 5052.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems lietuviams, kat

rie turit senus karus ir norėtų pa
vasaryje išmainyti j naujus karus. 
Šitai kur proga. Aš parduodu nau
jus karus Hupmobile (’.o. ir pri
imu senus išmainymui ir duodu 
geriausią kainą už tamstos seną 
karų, šių metų 1926 Hupmobile 
karai turi labai jntikų šeipa ir yra 
tvirtai subudavoti. Visi lietuviai 
tuos karus mėgsta. Katras 
l>amalo, luojaus klausiu, ko
ki kaina lų karų. Kaina šį 
metų labai nupiginta, tik $1586. 
Tai kurie norit pamatyti arba tu
rite Hiipmobile karą, teleionuokitc 
man, o katrie toliau, atrašykite 
laišką, o aš atvažiuosiu pamatyti 
tamstos senų karų ir parodysiu 
tamstoms naują karų. Jeiųu patiks, 
tai ir sumainysime. Nej)raleiskit 
progos. Frank Mickevicz, 5413 
\Venlworlh Avė. Tel. Yards 2421.

CADILLAC Sedan 5 jjasažierių-— 
1923. 57 J. J. 4 duris, $785, ar ge- 
riausis pasiūlymas. Kaina $5o00. 
Pilnai įrengtas. Kaip naujas. Mai
nyki ant real estate. Paaukavimas.

Savininkas 5667 W. Lake 'st.
Aust i n 2042

HOUDSAN Cuiųie — geriausia
me stovyje. Cord tires, bumperiai. 
Daug visokių cxtias. $275. Ant iš
mokėjimų. Visados atdara. 1741 
Madison St.

(JlEVROLItf—Touring jnodeps. 
Važiuotas..3200 mylių. Išrodo kaip 
naujas. Veik greitai, $165. Naujo 
karo garantija. Ant išmokėjimo. 
Visados atdara.

1741 W. Madison St.

EORDAS 4 pasiižierių coupe. Dis
ko ridai, atnaujintas. Daug visokių 
ekstras. Geriausiame stovyje. $175. 
Naujo karo garantija. Ant išmokėji
mo. Visados atdara, 

1741 W: Madison St.

Sėdau. Paskiausi.s 
tires, bumperiai-

CHEVROLET
im di'iis, Cord niw>, i,uihi>vi

Trenkąs užpakaly, $250. Naujo ka
ro garantija. Visados atdara. 1711 
W. Madison St.

I'ODB Coupe 1925. Pirmos 
klesos padėjime. Daug estras, $285. 
Ant išmokėjimų. Visados atdaru.

1711 \V. Madison St.

SI’AK Coupe 
tins. I.-<bai gerann 
$105. Naujo karo ;

Madison St.
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME . MOKYKLOS
Kordai — 1000 garantuotų 

bargenų EXTRA
Sausio' niėn. l’ratnŠtinimo Išparda
vimas. bunkerio Mortgeėių Forą- 
closures, $40 iki r/j įmokėti — kiti 
per 12 mėnesių.
i926 — Slvle (’oupe. kaip nau

jas ...‘.......................$335.00
1926 Style Tudor sėdimas $350.00 
1926 Style Fordui’ sedanas $36a.00 
1925 Tudor Sedanas, važiuotas 200 

mylių .................... $300.00
1925 Coupes, daugfeextras $315.00 
1923 C.oupes, gerann* stovyj $125.00 
1923 Sedanas, puikiam stovyj $150.00 
200 Coupes, Sedan, rodslers,

ing. Kainu nuo $50 iki
90 dienų rašyta garantija 

Chieugos Didžiausi Išimtinai 
lotų Karų Pardavėjai.

MADISON-CAI.IFORNIA 
FORD EACHANGE

2751 \V. Madison Street.

PARSIDUODA luirdvvare štoras 
dėl pasilsėjimo; geroj virtoj Brigh
ton Parke, labai pigiai. Atsišiuikit 
4429 S. l’airfield Avė.

1925 -

Sll

tour- 
*101).

šios dienos geriausius
pirkinys

Phige. i durų Sedanus
- Ihidson Sedan.
I’aigr, 7 pasažįerių touring.
žieminiu apivaru.

\VeRys Knight coupe, Sc-

Star Touring.
Willyš Knight (’oupe 

dan.
Viršminėtų karų inekanizmas yra 

1U0% 
turi Hurlburte garantijų, 
juos

geras. Visi atnaujinti, visi
Mal\ kil

šiandie.
Ilurlburt Motor ('ar Co 

2«26 \V. N >rth Avė.
Armilage 0770.

Parsiduoda vaistinyčios ra 
kandai ir stakas. Nupirksi’ 
te nebrangiai; kas norės ga> 
lės rendavoti ir krautuvę 
Renda pigi.

6220 Archer Avė.
Tel. Republic 7553

BARGENAS
Parsiduoda Hnrdwaro krautuvė — 

užlaikomo irgi maliavas, stiklus, elek- 
trikos prietaisų, naminių reikmenų ir 
plumberiums reikalingu dalykų.

A. ZURIS,
1501 3t. Charles Rd., 

Maywood, III.
Res. adresas: 6029 S. Champlain Av.

PARSIDUODA autnmobilių gu
lage biznis labai pigiai arba mai
nysiu ant grosernės, bučernčs, lo
tų ar mažo namo, tiara../.uis yra
geroje vietoje, prie pat bulvaro ir 
pilnas 
karas, 
biznį,

karų su tulšiams ir wreckl,*ėl> 
Kas nori geri) automobilių — 

alsišaukit:
BOULEVARD GARAGE

5546-48 \Vrntworth Avė.
Phonc Er.glesv > »d 2000

KEPYKLA ir delieattcssen krau- 
luvr parsiduoda arb:i jšsiniaino anl 
mažo mimo arba lolo ar ui.tomo- 
bilio. MeldŽai kuogreiėlausiid pa
matyti subatoj, nedėlioj ar pane- 

y. ,315 S. \Vestcrn Avė.

PARSIDUODA kriaučiškas
nis, moteriškų ii vyriškų rūbų, taip
gi dužimo, vulimo ir prasifiimo, dur- 

I bo užtektinai dėl 2 kriaučių per visa 
metą, 2 kambariai pagyvenimui, pigi 

1 renda, gražioj vietoj, netoli parko.
Labai gera vieta dėl nevedusi? vyro 

| arba su maža šeimyna.
2606 Fowler St., netoli Robey

I PARDUOSIU ar mainysiu bučeiv 
nę ir grosernę. (Du bizniu). Senas 
geras biznis. Apielinkė apgyventa 
visokių įnirtų. Vienų iš jų parduo
siu pigiai, net už $500 su visais . fikCcriais. Vienas randasi ant (Ii-Iii 
\Vcnl worth'avė., mitras anl 254 \V. 

bi*-l51 St. Tel. Yards 2423.

Pirk Šitą bungalovv su $300.00 
jmokėjimu, likusius renda išmo
kės. Kaina tiktai $7,850. Randa
si Marąuette Park apielinkėje. 
Turime didelį pasirinkimą. No
rintieji pirkti kreipkities tuo
jaus.

Z. S. Mickevice & Co.
^505 West 63rd St. 

Chicago, Illinois'

' Pelnyk $3,000.00
Kam mokėti po $13,000 ir 

daugiau už 2 pagyv. mūrinį na
mą, kad mes galime Tamstai 
parduoti naują 2 pagyv. murinj 
namą su dideliu lotu netoli 
Marąuette Parko už $10,000 su 
mažu jmokėjimu arba mainais 
ant gero loto.

TEISINGI NAMAI

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
, retų, ice cream, notion, žaislų, žur- 
' na.'ų, geras kampus, nauji likčeriaj, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi rendių turi bul par- 

I duota tuoj. Business’ Buyers’ Bnreau,' 
I 17 N. La Šalie St. Franklin 2976.

PARSIDUODA pigiai pool- 
ruimis, biznis išdirbtas per 4 
metus. GeVa proga padaryti pi
nigų. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

10737 So. Michigan Avė.

NAUJA BUNGALOVV NUO 
$5,000 ir aukščiau.

LOTAI NUO $700 ir aukščiau.
KELETĄ BIZNiAVŲ NUO

SAVYBIŲ Už NUŽEMINTĄ 
KAINĄ.

Atvažiuokite ir pamatykite 
musų BARGENUS, kurie bus 
parduoti, laike kelių dienų, to
dėl nepraleiskite šitos progos, 
kuri gal daugiau nepasitaikins.'

J. SINKUS & COMPANY , 
809 W.'69th Street

PARSIDUODA pdse akro že- 
niės du jr pusė bfokni į pietus 
nuo Archer Avė. Savininkas 
turi parduoti beveik už pusdy
kiai. Kaina $1250.09 tiktai. Pu
sę įmokėti, likusius ant leng
vo išmokėjimo.

Parsiduoda pirmos, rųšies ke
pykla kariu su namu ant Ar
cher Avė. Kaina liktai $11000. 
Pusę 'įmokėti, likusius ant leng
vo išmokėjimo. Kreipkitės 5882 
Archer Avė. Tel. Prospect 8305.

Jei nenori matyti blogo meto, 
pirk šitą fermą

akerių žemės anl pat ežero
90 Likerių dirbamos, 70

BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI 4 krėslų barbernę 
At- (Barber Shop), biznis senas, Lietu- 

’ ’ viena t>a’berną šiame
pigi. Priežastį *panla-

ICE CREAM parlor parsi
duoda. Vieta gera. Nupirksit 
už paprastą kainą.

Atsišaukite
724 W. 31st Street

namas, šloras, 
storo ir 2 po

Bandos neša 
59-os

160 
kranto, 
akerių miško ir ganyklos, <8 kamba
rių namas' ir visds kitos trobos geriausiai įtaisytoK, 4 arkliai, 9 kai'- 
vės. visokių kilų mažų, gyvulių ir 
paukščių, 1 trakas, 1 penkių pusa- 
žierių autoifiobilis, j traktorius ir 
visokios mašinos, kurios tik reika
lingos ant faunos, geriausiai įtai
sytos. šit?, fariną galima pirkti su 
mažai pinigų. Savininkas maino ant 
mimo arba kitokios nuosavybės.
C. P. SUROMKKIS and CO.,

Vyrai Pažiūrėkite 
j Ateitį

I Jei jus norite uždirbti didelę algą 
į ir dirbti tiuinpus valandas, pasižiūrė
kite šitą.’ Automfinilių biznis reika
lauja daugiau IŠLAVINTŲ vyrų. El
ektros dalbai taipgi pasiūlo gerai ap
mokamus darbus. Neeikvokit bereP 
kalo savo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsite^ ir kuomet užbaigsite, 
taipgi gausime jums darbą. Išmoksi
te j keletą savaičių didelėj Greer 
Dirbtuvėj aktuaiišku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai automobilių 
ir elektros. Instrukcijos Ignition, 
Starting. Apšvietimo, Battery, 7’rou- 
ble Shooting, Overhauling ant 4, 6 
ir 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
elektros kursas. Didžiausia mokymo 
fnptitucija savo rųšies pasaulyje — 
šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų.

Mos taipgi turime dienines ir va
karines klesas. Išmokėjimais, jei no
rite. Rašykit dėl pilnų ififormacijų ir 
musų 64 puslapių knygutės, )GREER COLLEGE

Of Automotive and 
Electrical Trades 
2924 So. VV'ahash 

Dept. P Cal., 4600
gerinusiai jtai-

arba kitokios nuosavybės.

spal

CHEVROLET SEDAN. 
lyvas 1924 metu modelis, 
naujintas, tamsiai mėlyna 
vu. Geriausiame stovyje. 5 (aje
rai, kaip nauji, bumperiai it 
ekstras. Iš vidaus kaip naujas. * 

$325.00 ant išmokėjimo.
* 1442 W. Madison St.

Mansfiekl 2418

viška. Tiktai 
mieste. Renda 
vinio patirsite ant vietos.

Kreipkitės 
320 E. I4th Street 

(’hicago Heights, UI.
tuojaus:

PARDAVIMUI restaurantas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo pepilisant apį< linkės. Kas 
norite gerų biz.iį, pasiskubinkit.

RAKANDAI
PARDAVIMUI grosernė ir bu- 

... ...... Parduosiu pigiai, nes. turiu 
išvažiuoti prieš pirmą, vasario. Kas 
norite pasipelnyti proga, pasisku
binkite I l'nst 103rd St. Pullman 
0227.

černė.

4108 Archer Avė.
% Tel. I^ifavette 5107

-________ L-a________________________________

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė (dėlioti- 
ttessen). • Nupirksit už prieinamų 
kainą. 4 ruimai gyvenimui. Prie
žastis pardavimo patirsi! ant vie-

2 FLATŲ muro namas po 5 
kamb. su beižnrentu, karšto van- j 
(Imis šiluma pirmam flate. Išsimai
no į 6 kamb. bungalow vienuoly
no apielinkėjc. Namas randasi 
Brighton Parke.

MEDINIS biznio
6 kamb. užpakalyje 
4 kamb. virš storo.
$98.00 į mėn. Randasi prie 
ir Ručine Avė. Mainys į biznio 
apyseni namą arba parduos pigiai.

PARSIDUODA 5 
medžio namus, yra 
Rendos neša $86.00 . 
dasi 18-os apielinkės kolonijoje. 
Kainu $7,500.

2 FI/ATŲ po 6 kamb. muro 
mas; fumasu šildoma pirmam Ga
le Namus rundasi Southsidėje. 
Mainysiu į 6 kamb. bungalovv arini 
nemažiau kain 6 kamb. murinę re
zidenciją Marąuettą Park koloni
joj. Taipgi turiu ir kitokių gerų 
mainų. Minėtais reikalais kreipki
tės prie

JOS. M. JUDICKAS
2342 S. Leavitt Street, 

Telephone Canal l(i78.

Halų muro ir 
Ir beizmentns. 

į mėnes). Ran-

2 AUGŠTŲ medinis namas su 
U’oncrete pamatu, 2—4 kambarių 
flatai, moderniški. Reikia eash 
$2000. Extra biirgųnas $6600

2 AUGŠTŲ mūrinis namas su 
beizmentu, 2—4 kambarių Datai. 
Moderniški geroj virtoj 
Didelis barvrnas ...... U>OUUU

2 AUGŠTŲ 
beizmentu, 
kambarių flatai, 33 pėdų lotas, mo
derniški, reikia eash 
ciulis bargenas

medinis mumis su 
ccment blocks, 2—5

3352 So. Halsted St., (’hicago.
Tel. Boulevard 9641.

GROJIKUS pianus, Edison phO-Į 
nografas, iškimštas parloro 
riešutinis bedruimlo ir 
kambario setai, bufetas
džiai, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9^ 
vai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenvvood 2514

setas,' RETA PROGA
valgomo PARSIDUODA Nancy Beauty
veidio- Gera, pelninga vieta. Geroj

apielinkėj. Parduosiu pigiai,- nes tu- 
“ ‘ , riu du bizniu. Negaliu apsidirbti.

1827 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8951

4643 Wentworth

PARDUOSIU 3 šmotų seklyčios 
setą, Amerikos “VValnut” miegamo
jo ir valgomojo kambario setus. 
9yl2 karpetus, lempos, dieninė 
lovą, portjierai. Vartota 3 mėnesius. 
Atsiskiriame. 551!) Drexel Avė, 2 
Apt. Midway 9863.

P A R D A VIM UI Res tau rantas 
ir Ice jCream Parlor. (ievas 
kampinis biznis, arba mainysiu 
ant nedidelio namo. Nedaro 
skirtumo kur namas butų Chi-i 
cagoj. Kreipkitės tuojaus: 

6000 So. State St.

PARDAVIMUI grosernė už priei
namą kainą, biznis geras. Priežas
tis pardavimo — partnerių nesuti
kimas. Atvažiuokite pažiūrėti, o 
tikrai susitaikysime dėl kainos. Ga
lit atvažiuoti subatoj arba nedėlioj 
— busiu visą dienų namie. 8308 S. 
Halsted St. Tel. Vincennes 9621.

NAMAI-ZEME

BARGENAS Brighton Parke, 
medinis namas 2 flatai po 4 Rui
mus, gasas, elektra. Už gatvės iš- 
taisvma užmokėta. Gera vieta. Kai
na $4,000.00. Cash $1,800.0.

Medinis namas 2 flatai po 4 rui
mus, gasas, elektra, maudynės, už
dari porčiai. Viskas užmokėta. Kai
na $a,500.00. Cash $2,500.00.

Mūrinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Karštu vandeniu apšildo
mas, lotas 30x1*25 Marąuette Manor. 
Gražus namus, ’geroj vietoj. Maty
ki! .suvininką, 2703 \V. 47 St.

Tel. LafaVėtlo, 4607.

$1500. Spe- 
$6800 

namas, 2—a 
furnasų šil- 

į vietoj.' Soe- 

$11850 
Biznio lotai pardavimui. Mes tu

rime visko išmainymui — biznius 
ir namus.

Mes duodame paskolas visiems 
savo pirkėjams.

B. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

2 AUGŠTŲ mūrinis 
Halus, 1-mas augštas 
don as, 30 pėdų. Geroj 
eiąlis bargenas I

PARDAVIMUI bučernė su namu, 
storas ir 6 ruimai gyvenimui, 8 metai 
kaip yra laikomas biznis.

Pardavimui arba mainymui ant loto 
farmos, namo, Storas su 5 kambariais 
ir 6 flatai, pečiais apšildoma, lotas 
200x100. Rendos į menesį neša $321. 
Kaina tiktai $35,000.

Savininkas
M. MARKUS, 

7044 Archer Avė.
Agentai nesikreipkite 

Tel. Prospect 2559

PARSIDUODA garažas 75x1-5 
ant * bizniavus gatvės, į arti karų 
transferio kairjpo. South Sidėje ar
ini mainysiu ant 2 f kitu arba apart- 
mento namo South Sidėje. Pa 
(lu dėl senatvės. Gera viela, 
greitai.

BRIGHTON PARK
Medinis namas ant Mozart 

vės biznio prapertė. Krautuvė
kambariai, taipgi 2 flatai užpaka
lyj namo. Gera vieta minkštų gė
rimu krautuvei. Mainysiu ant 2—6 
kambarių jnamą arba ant bungalovv. 
Ką jus turite?

A. J. Kodvkovvski 
4204 Archer A 
Lafayette 4295

Veik

gat- 
ir 5

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustvto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono grosernė, gera Vieta, 
riešuto medžįo valgomojo kamba-l 
rio setas ir miegamojo kambario, 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V, \Vashington Blvd. Kedzie 2794.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas ir cigarų ir cigarc- 
tų Storas.

JEIGU nori bargeno tai pirk 
mano namą dabar. 3 pagyveni
mai ir didelis storas ant Ar
cher gatvės tarpe dviejų dide
lių teatrų. Garu Šildomas. Ver
tas $26,OQQfO. ( Dabar parduo
siu už $18,000.(10, nes noriu 
važiuoti j Lietuvą. Atsišaukite 
vakarais po 6 vai. pas savftiin- 
ką. 3827 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 mažų kambarių 
rakandai, 2938 So. Union Avė., 
ĮM’ie (dės.

PARSIDUODA 6 kambarių ra
kandai, gerame stovyj. Tarp tų yra 
“Stark Piano Player”. Kambarius 
galima parendavoti sykiu su rakan
dais. Kambariai labai parankus ir 
pigi renda. Turiu išvažiuoti iš 
Chicagos greit ir todėl parduosiu 
beveik už 4-tą dalį vertės. Ma- 

dieną.' 
front.

4-tą dal) vertės.
Ivti galima prieš piet kas
1431 S. Halsted St. 2nd fl.

Tel Roosevelt 1968.

PARDAVIMUI bučernė ir 
o.......... . o,.„ Pardavi
mo priežastis, išvažiuoju iš Chi-| 
cajros. Biznis daromis cash.1 
Kreipkitės tuojaus: So.l Dfil.EI PRIEŽASTIES 1ŠVAŽIA-
tz j • i t i n. roiHi'YIMO. Parduosiu už labai didelLbar- Kedzie Avė. lel. Prospect .)8()J| geną, kuris išsimoka patsai į septi

nius metus, štoras ir 4 kambariai ir 
du flatai po 5 ir 6 kambarius, elek
tra ir gasas, taipgi ir vanos. Rendos 
neša $88 į mėnesį. Kaina $7,500 su 
$1,000 įnešimo galima nupirkti. Sa
vininkas. x

J. SHIMBEL 
3313 So. Halsted St. 

2nd floor.
I. - Į — -------------------------------- -- --------

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 640.

PARDUOSIU grosernę ir bučernę 
pigiai arba mainysiu ant namo. 
Visi įrankiai buėernės gerpm sto
vyje. Taipgi yra naujas t rokas.

Tel Canal 0552
1727 S. Union Avė.

BARGENAS ANT 
88 notų player 

čiu ir 56 coliais, 
damas už $800, 
už $140. Geriems 

i mokėjimo. Klausk
MR. PUDUCHEB, 

2332 \V. Madison St.

Kreipkitės:
559 W. IX Street.

MAN REIKIA PINIGŲ Par
duosiu savo residencijos lotą I 
“restrieted” apielinkėj arti 79 
gatvės už $12,,000 cash, vertas su visais įtaisymais, stymu apšil- 
$18,000. Telefonuok Main 1765'

Agentų nereikia.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
2 FLATŲ naujas mūrinis namas,

EXTRA Bargenas. Maiųau ant 
vrosernės arba automobilio sedan 
2 flatų mūrinį namų, po 4 kamba
rius. Yra gasas. elektra ir toiletai 
viduje. Gali pirkti eash, morgičiaus 
yra $2500. Savininkas 3339 South 
Union avė. Boulevard 2293. Agen
tai turėdami tokios mainus galite 
atsišaukti.

PLAYER PIANŲ 
pianas ben- 

pirmiaus parduo
da!) a r parduosiu 
žmonėms ant IŠ-

PARDUODAME labai pigiai 5k 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, * šmotų parloro setas, 2 mie- • 
gamo kambario setai, grojiklis pia
nas, radio, 7 Šmotų valgomo kamba-. 
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki
tų dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

PARSIDUODA Delicuttessen ir. 
žuvių krautuvė. Padaro $400.00 sa-| 
vaitėje. Visi fixturiai. Aukausiu 
greitam pardavimui. Rendos $40. 
6828 So. Racine Avė.

PARSIDUODA restauracija, ge
ras biznis. Atsišaukite. 1114 W. 
Madison St.

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

PARSIDUODA restauraciia, 
ra kampini vieta; borus pelnas.

3457 S. HaEsted St.
(ie-

PARSIDUODA pigiai visai 
nauji rakandai. Vieną mėnesį 
vartoti. Nepraleiskit geros pro-1 
gos, nes turiu apleisti šį mieg-| 
t{i. Atsišaukite

821 W. 123rd Street

BARGENAS
30 pėdų rezidencijos lotas, api’Ur 

bežinota vieta tik 2 flatų muri
niems namams. Man reikia $400 
eash. Vertas $1800. Arti 70-tos ąat- 

, vės. Nereikia agentų. Box 646, 1/3!) 
So. Halsted SU Chicago, III.

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENA1
Parduosiu savo $750 Bellman 88 

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

2332 W. Madison St., Ist floor

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

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

MŪRINIS, 6 flatų namas, gara-1 
žilis 3 mašinoms, su 3 ruimais po 
5 ir 4 kambarius. Pirmas aukštas.' 
Karštu vandeniu apšildomas. Mai-. 
nysiu ant 2 aukštų namo ar bunga
lovv Brighton Parke ir South Side. 
Kreipkitės: 3820 Lowe Avė. 3 lu
bos, užpakalis. Savininkas.

Tel. Boulevard 3363 .

domus. įmokėti $1,000. Randasi ant 
7046 S. Aberdeen St.

| 5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, įmokėti $1,000. Randasi

I netoli vienuolyno.
Savininkas mainys anl bile kokio 

biznio arba loto.
C. P. SUROMSKIS & CO., 

3352 S. Halsted St.
Phone Boulevard 9641

KAS turi pardavimui lotą rezi-( 
dencijai Marque(e Manor. Užmokė-' 
siu eash. Atsiliepkit laišku, Nau
jienos, Box 645 .

PARSIDUODA 6. kambarių medi-j 
nis namas. Savininkas važiuoju l.ie-i 
tuvon, todėl parduos pigiai. Apšil-1 
domus “furnaee”. Elektra, maudy
nės ir kiti parankumai: Matyti 
galima savininką Subatoj po pietų 
ir nedėldieniais visą dieną, 6920 
S. Rocksvell St.
. ............i....... ..—----------- 1

PARS1DOUDA bungalovv 5 kam
barių. Stikliniai porčiai iš užpaka
lio garažius rankų darbo. Viskas 
pagal naujausios mados. Tik 1-nų 
metų senumo. Duosiu getas išly
gas. priimsiu lotus-. Greit turiu Iš
važiuoti ant ūkės. /

4144 S. Kedvel Avė.

PPARDAV1MUI naujas namas su 
sun parlor, 2 flatai po 5 kamba
rius, aržuolo trimingai, plieno kon- 
striiKŠionas, tile floras vanoj ir 
front room. Kas nori turėt gerą 
namų Brighton Parke už prieina
mą kainą, meldžiu atsišaukti: 4428 
S. California Avė., 1-as fialas.

ANT pardavimo ar mainymo ke
pykla ir namas lietuvių apgyVen
toj vietoj. Norintis kreipkities šiuo 
antrašu: 11926 So. Halsted St. Tel. 
Pullman 5444.

PARDAVIMUI biznio prapertė 
South Sidėje tarpe 32 ir 33-čios 
gatvės. Muro .Štoras ir flatai. Rasi-u 
tarimui telefonuok' Bouįevard 9884 ’ 
po 4 vai. po pjbt. •

BRIGHTON Park parsiduo
da grosernė ir dielicatessen 
krautuvė, priešais mokyklų, ge
ras lysas, 4 kambarių .gyveni
mui, pigi renda, turi būt par
duota greitai. Tel. Lafayette 
1411, 2665 W. 39tb St.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, plieno kon
strukcija, 4 karų garažas. Rendos 
$540 mėnesiui. Kaina $34,500. Sa
vininkas Tel. Normai 9106.

PARSIDUODA Kepykla. Geras 
“VVhole sale” ir “Retai!” biznis. 
Labai geroj vietoj. 850 W. 18 St.

PARDAVIMUI ar mainymui ke
pykla ir namas.- Lietuvių apgyven
to! apylinkėj. Norintays pirkti krei
pkitės šiuo antrašu: 11926 So. Hals- 
led St. Tel. Pullman 5444.

BARGENAS
Parsiduoda 54 karų garadžius. 

Visi įrankiai pataisymui ir Tow 
truek. Biznis geras. Parduodu, nes 
esu per senas. Taipgi mainyčiau 
ant mažo namo. Agentai teneatsi- 
šaukia, 3022 W. 43rd St. Arti Ar
cher Avė. / •

KAVINti ir užkandžiu įstaiga 
parsūduoda. Biznis išdirbtas pei

I/OTAS JOX125 pėdų, arti 
Marąuette Parko, kaina $750. 
Biznio lotas 27X125 pėdų, ant 
71 St., arti Marąuette Park. 
Kaina $2,700. A. N. Masu lis, 
6641 S. Western Avė. Tol. Re
public 5550.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
medinis namas, 6 b kamb., 
ką tik užbaigtas, skersai baž
nyčios, 44 St. ir California avė. 
$3,000 įmokėti. Savininkas ran
dasi 4342 S. Mozart St. O Pli
ku k.

PARSIDUODA 3 aukštų medinis 
namas. 3 flatai; dviejų karų gara- 

Taipgi galiu mainyti antPARSIDUODA krautuvė kendžių, parsiduoda. Biznis išdirbtus per džius, ’iuipgi ganu mumyu am 
cigarų, tabako ir šiaip visokių, ilgą laiką. Parduosiu labai pigiai,'mažo biznio. Vieta graži, parduo- 
.snmlkių daiktų. Pigi renda. 3 kam- nes savininkas išvažiuoja iš Chi- siu pigiai, 
bariai pagyvenimui, 153 E. 107 SI. rngos. Renda pigi, 728 \V. I tth 5939 
Hillman 9028. PI. *

Rock\vell 
Tel. Republic 8573.

PARSIDUODA pigiai biznio 
lotas, Kedzie ir ’61st PI. ir 4 
rezidencijos lotai, arba mainy
siu ant namo,

Stanley J. Marozas
4617 S. Paulina St.

PARSIDUODA du nauji mūriniai 
namai, 
Marciuette Parke. __ _____
arba su mažu įmokėjiinu. J. Slič 
kus, 7019 Mąplewood Avė. x Tel 
Republic 5614,

kambarių. Randasi
Sutinku mainyti

EXTRA! EXTRA!
Turiu eash pamą, noriu mainyti 

ant dviejų pagyvenimų po 5 ar 6 
kambarius prie Marąuette Manor, 
nuo Wcstcrn Avė. iki 69-tos, Cali
fornia iki 59th St., neskiriant kiek 
turi morgičių, visus priimsiu — su 
kaina susitaikinsime.

» S. MARKŪNAS
Pullman 5089

DIDELIS bargenA.sl Pardavimui 
2 aukštų mūrinis namas už labai 
pigių kainų, su penkiais kambariai 
ir aukštu beizmentu. Namas randa
si 3725 S. Lowe rv<|. Kreipkitės 
prie savininko.

3729 S. Morgan St.

TURI BŪT PARDUOTA ši 
MENESI

Yra $22,000 eųuety, veik 9 apart- 
mentų namo. Įplaukos $6,660, pelnas 
perviršyje $3,000. Kaštus ir 
centus. Priimsime eash ir 
čiu popieras Savininkas 1 
7990.

ro- 
indrgi- 

Triangle

PARSIDUORA labai puikus rezi
dencijos lotai, geroje vietoje Calu- 
met Distrikte. Arti geros transpor- 
tacijos, mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių. Distrikte su gera atei» 
tini, greitam pardavimui pus geras 
pelnas pirkėjui. Box 647, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA biznio namas, 2 
aukštų su bučerne ir groserne. Da
romas geras biznis. Nėra kompoti- 
cijos. Namas naujos mados. Par
duosiu pigiai arba mainysiu j 2 
aukštų namų ar bungalovv.

5306 S. Union Avė.
Tel. Yards 1321

GERIAUSIS pirkimas. Naujas mū
rą namus 
įrengimais 
flatai po

su visais patogiausiais 
Gatvės apmokėtos, 2 

5 didelius • kambarius. 
Prekė $13,700. Taipgi ir bungalovv 
geriausiam pasirinkime už pigią 
kainą. Kreipkitės 7126 So. Artesian 
avė. Tel. Hemlock 3699.

MAINOS, MAINOS
BUčERNfi ir gtosemė ant namo.

Kas tu-
Boulp-

Nėra skirtumo kur randasi, 
rit mainą, šaukit telefonu 
vard 3856.

> S. I owe Avė.
.los. Balčiūnas

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbų? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amale. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22.00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pra(k'k ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tą, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MLSS SAGON,
82 W. \Vashington St.

Room 625

VYRAI IK
Kalkite geležį

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi 
ką

neatidė- 
nuveikti.

laukas
liok jeigu nori 
Komercinis telegrafo 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuojaus. W. N. DYE,

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekci
jas. Kas nori
te gražiai iš
iri o k t i pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

tesnių informacijų kreipkitės:
Bronislava Poškaitė
4446 So. Sawyer Avė.

Tel. Lafayette 4787

4 FLATŲ medinis namas, kiek
vienas su maudyne ir elektros švie
sa. Cementuotas beizmentas,\2 ka
rų garažas. Kaina $11,000. Leng
vais išmokėjimais. Lotas ar name
lis bus priimta kaipo dalinė mo
kestis. Edmund A. Murphy, 6214 
S. Ashland Avė.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

MOKYKLOS

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted Chicago, III. 
(kamp. 33-čioa gatv., 2-ros lubos)

i

z

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pąsiulymą. Veik tuojaus 
pakol sis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, 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 
mokinsitčs. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokii dėl katalogo.

MOLER BARBER i.OLLEGE 
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

SAUSIO 30
Paskutinė diena įsirašyti ir iš

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

Lyginasi biie reguliariam $100 
kursui, šitas kursas susideda iš: 
Marcelling, Water Waving, Sham- 
pooing, Scalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Facials. •

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmokėjimais. Duodama diplomai.
IDEAL SCHOOL OF REAUTY 

CUI.TURE
‘^l'he Model School of America” 
Suitr 1203 162 N. State St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kd 
iųs mokinsitės,f o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy- 

I mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. isterijos, abelnos 

į istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystes, logikos, ekonomijos, fizi
kos, s'ociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS


