
/

The First arui Greatest Llthuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Newa

PUB1.ISHED BY YJU LITHUANIAN NEWS PUBLISHINC CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois 

Tslephons Roosavalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
The Lithuanian. Daily News

Entared m Mcond CIbm Matter March 7,1914, «t tha Poit Office of Chlcagtf, Dl.i 
indei tha Act of March 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
■■■r.............. ..........-..... .............................................   —

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily New* 

PUBLJSHED BY Tht LITHUANIAN NBWS PUBLISH1NG CO„ INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephons Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VO L. XIII Kaina 3c Chicago, UI. šeštadienis, Vasaris-February 6 d., 1926

Bimba, komunistas, 
areštuotas

32 žmonės žuvo smarkio 
se Paatlančio audrose

Valdžia nesimaišys į kietosios 
anglies kasyklų streiką

Bimba, komunistų agita 
torius, areštuotas

32 žmonės žuvo audroj 
Atlantiko pakraščiais

Suimtas Worcestery už prakal. 
bą Brocktone, kur jis agita
vęs “griauti valdžią“.

\VORCESTER, Mass., vaš. 2. 
— šj vakarą čia buvo areštuo
tas Antanas Bimba, 30 metų, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Jo arešto reikalavo Brock- 
tono policija. Bimbą kaltina, 
kad sausio 29 dieną jis, kalbė
damas viename mitinge Brcck- 
tone, Mass., “bliuznijęs” ir 
kurstęs kelti maištą prieš val
džią.‘Apie jo areštą buvo pra
nešta Brocktono policijai, ir 
tosios žmonės tuojau atvyko į 
Worcesterį Bimbą paimti atgal 
į Brocktoną.

Bimba buvo areštuotas čia
suruoštame Lietuvių Svetainėje se ties New Jersey pakraščiu, 
susirinkime, kur Bimba tik dviem baržom paskendus, 
buvo besiruošiąs laikyti kalbą, j
Pats Bimba apie savo areStą

Rytų valstijos užverstos snie 
gu; New Britaine 
sniegui sulaužius

8 užmušt 
namus

vas. o. — 
šiandie

Valdžia nesimaišys į ang
lies kasyklą streiką

Rezoliucija, kad prezidentas 
darytų intervenciją, tapo se

nato atmesta. »

WASHINGT0NAS, vas. 5. 
— Senatoriaus Copelando 
(dem. N Y) pasiūlyta rezoliuci
ja, kad valdžia įsimaišytų į kie
tosios anglies kasyklų streiką, 
buvo šiandie senato atmesta 48 
balsais preiš 28.

Prieš rezoliuciją balsavo 
trysdešiml devyni lepublikonai 
ir devyni demokratai; už rezo 
liuciją padavė balsus dvidešimt 
demokratų, septyni republiko 
nai-progresistai, 
Couzens, Frazier 
Norris ir Nye, 
farmer-labor —

Senatorius Copeland savo re
zoliucijoj siūlė, kad prezidentas 
Coolidge butų autorizuotas su
šaukti angliakasių ir kasyklų 
savininkų atstovus 
konferencijon ir savo
priversti abidvi pusi susitaiky
ti.

Brookhard, 
, La Follette, 

ir vienas 
Shipstead.

NEW YORKAS, 
žiemių rytų valstijos 
stengiasi išsikasti iš sniego pu
snių, kuriais jas užvertė siau
tusi per pastarąsias dvidešimt 
keturias valandas nepaprastai 
smarki sniego audra, dėl ku
rios, kiek jau žinia, trisdešimt 
du žmonės neteko 
čių.

Aštuoni žmonės 
šti New Britaine,
nebeišlaikę pi įversto ant stogo 
sniego sunkumo, sugriuvo vie
ni namai.

Aštuoni jurininkai žuvo jurė-

bendron
spaudimu

savo gyvas-

buvo užmu-
Conn., kur,

New Yorko mieste per audrą 
buvo užmušti pepkf asmens; 
Newarke, N. J., trys; Jersey 

Apie savo areštą pats Bimba (’ity du; Bostone trys; Bridge- 
praneša Brooklyno “Laisvei” porte, Conn., vienas; Waterbu- 
(No. 30). Jis sako: jry vienas ir Albany, N. Y., vie-

“VVorcestery prakalbos su-į nas. 
laikytos. Mane ten suareštavo 
ir nugabeno į Montello, Mass., 
kame aš kalbėjau sausio 26 die- kiniai 
ną. Montelloj mano prakalbų 
tema buvo apie IJetuvos kleri
kalų valdžios |>ersekiojimą dar
bininkų ir jų kankinimą. Nu
gabenus į Montellą, tapau pa
dėtas po $1,500 kaucijos, kuri 
jau likosi užstatyta ir aš ’ esu 
dabar liuesas. Del suareštavimo 
pasidarbavo Montello klerika
lai ir kt. reakcininkai. Esu kal
tinamas ‘atmetime dievo buvi
mo ir agitavimo už nuvertimą 
valdžios’, 'teismas bus vasa
rio 10 dieną, Brocktone.”
Neleido komunistams prakalbų 

laikyti NV’ilkesbanėj
“Laisvė” rašo, kad ir Wilkes-Į

Sniego vietomis priversta dvi 
tris pėdas gilumo, dėl to trau- 

visur keliomis valančio 
mis pavėlavo, o mažesnėse li
nijose susisiekmais buvo visai 
sutrukdytas.

New Yorkui iš sniego išsikas
ti pašaukta darban dvidešimt 
tūkstančių darbininkų, kas pa 
reis miestui mažiausia milu 
nas dolerių.

Sirijos plėšikai paskerdę 
40 krikščioniu

DAMASKAS, Sirija, vas. 5. 
1— Praneša, kad Sirijos plėši
kų būrys puolęs krikščioniu 
kaimą Maruneh ir nužudęs ke- 

barrėj policija neleidus komu- ituriasdešimt to kaimo gyvento- 
nistams prakalbų k.ikyti. Sako: jų.

“Iš \V ii kės-Bar re, Pa., prane- i Maruneh kaimas yra apie 88 
šama, kad sausio 31 d., sekma-! kilometrų į žiemių vakarus nuo 
dienį, ten buvo rengiamos pra- ! Damasko, 
kalbos .draugei Mažeikienei ii I 
drg. Solomskui, bet valdžia ne- į . 
leido prakalbų laikyti, Policija Ų
uždraudė publikai ir į svetainę 
susirinkti.”

valdininkas pa
smerktas sušaudyti

Austrijos ciesorių palo-
cius paverstas mokykla 

darbininkams

MASKVA, vas. 5. Teismas' 
pasmerkė mirties bausmei Iva- 

, vidaus reikalų 
komisariato kasos globoją, kal
tinamą dėl pavogimo 16,000 
rublių valdžios pinigų. Jis bus 
sušaudytas. Penki kiti jo sėb
rai pasmerkti įvairiems termi-

Angliakasių vado ir Pin 
choto konferencija

P1IILADELPHIA, Pa., vas. 
5. — Angliakasiams nepavykus 
susitarti su kietosios anglies 
kasyklų savininkais pastarojoj 
konferencijoj Philadelphijoj, 
vakai Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot turėjo čia kon
ferenciją su angliakasių unijos 
prezidentu John u L. Leuisu. 
Jųdviejų kėnferencija tęsės 
apie pusantros valandos. Kas 
buvo kalbėta, nežinia, kadangi 
tiek angliakasių vadas, tiek gu
bernatorius Pinchot. atsisakė 
duoti bet kurių paaiškinimų.

Gub. Pinchot šiandie vėl 
kreipėsi i PennsyJvanijos legis- 
laturos narius, ragindamas juos 
neatidėliojant imti svarstyti 
bilius, kurie jau buvo legisla tu
rai pasiūlyti kietosios anglies 
pramonės dalykais.

Užsnūdo važiuodami 
autu; atsidūrė upėj

ALIUM, 10,, vas. .) 
Altono piliečiai, Ra y

ti važiavo vieškeliu automobi
liu. Proffer važnyčiojo, šalę sė
dėdamas jo kaimynas užsnūdo 
ir ėmė saldžiai knarkti. Užsi
krėtė ir Proffer, bevažny- 
čiodamas ir jis užsnūdo. lik 
staiga abudu išsiblaivė, pasiju
tę šaltame VVood upės vande
ny, netoli East Altono. Su visu 
automobiliu juodo buvo nusiri
tę nuo kranto trisdešimt pėdų 
žemyn i upę. Kaip juodu išliko 
visai ne nesužeisti, tai tikras 
stebuklas.

Šovė butlegerj, nušovė 
medžiotoją

Puikus Austrijos ciesorių ] 
ledus Heiligenstadte, vasarinė 
Austrijos mirusios 
Marijos Teresos 
ja, dabar tapo 
mok ratų partijo 
tas mokyklos rūmais 
bininkams. Siame puikių pui
kiausiame Rokoko stiliaus pa- 
lociuje, kur kitąkart galinga 
Austrijos valdovė savo karališ
kas atostogas švęsdavo, dabar 
darbininkų vyrai ir moterys se
mia naudingų jiems mokslo ži
nių.

pa- Tiams kalėjimo.
““’j Michail Kaplan, Ainerikos-

ciesorienės Rusijos
rezidenci- 
socialde- 

pavers- 
dar-

BEAUM0NT, Texas, vas. 5. 
— Prohibicijos agentas Cowen 
vakar užklupo munšaininkus, 
bedarančius munšainą, ir ban
dė juos suimti. Tiejie ištruko 
ir ėmė bėgti. Cowen šovė į 
bėgančius, bet vietoj munšai-

bendrovės kasininkas, ninko, kulipka kliudė vieną me- 
už pasiglemžimą 8,000 rublių, džiotoją, Wallingą, kurs krito 
pasmerktas septyneriems me- vietoj negyvas. •Munšaininkai 
tams kalėjimo. pabėgo.

Į Pacific and Atlantic Photo]
Louis Pennentier su savo žmona. Jis yra oficialia vyno 

analistas Kanadoj. New Yorke jį pavaišino šampanu, ir jis ne
galėjo pasakyti kas tai per gėrimas.
------- ------------- - ------- ---- r- ----- —-r-z-y-, •:

Ekscesai prieš Briię mi 
sionierips Kinuose

15 apsimashvusip plėši 
z ku puolė traukini

Kiniečių kareiviai užgrobė mi
sionierių nuosavybes ir ap
draskė namus

Banditai, surik rovę į motori
nius vežimus $10,600 vertės 
alkoholio, pabėgo

PEKINAS, Kinai, vas. 5.
Iš rytų Kuantungo provincijos 
praneša apie kilusius ten kinie
čių ekscesus prieš Britų misio- 
nerius.

čaočau mieste kinų kareiviai, 
sako, užgrobę Anglų presbiterių 
misijos nuosavybes ir apdraskę 
keletą misionierių namų.

Svatove, pajūrio mieste, iš 
Anglų presbiterių misijos laiko
mos Apglų-Kinų kolegijos kinų 
studentai išviję lauk mokyto
jus ir administraciir

FEORIA, 111., vas. 5. Ne
toli, Henry, III., keturiasdešimt 
mylių nuo Peorijos, penkiolika 
maskuotų banditų praeitą nak
tį puolė Rock Island prekių 
traukinį.

Nuveikę konduktorių ir du 
traukinio detektivu ir atėmę iš 
jų revolverius, banditai atplėšė 
du vagonu, susikrovė į motori
nius trekus dėžes su grynu al
koholiu, kurio buvo viso už 
10,000 dolerių, h* su grobiu pa
bėgo.

Oro pašto aeroplanas 
sudužo, užgavęs 

arklį

Tarptautinė radiofono 
konferencija Genevoj

DĖS M0INES, la., vas. 5.— 
Skridęs iš Chicagos į Omaha 
oro pašto aeroplanas vakar va
karą bandė čia nusileisti lauke. 
Besileisdamas, aeroplanas įlėkė 
į besiganiusį arklį, kurio pilo
tas, dėl tamsos, negalėjo pa
stebėti. Arklys buvo užmuštas, 
o aeroplanas sulaužytas. Pilo
tas laimingai išliko sveikas.

ROMA, Italija, vas. 5. — 
Atstovų butas šiandie 224 bal
sais prieš 1 patvirtino valdžios 
padarytą sutartį su Anglija dėl 
Italijos karo skolų mokėjimo 
Anglijai.

GENEVA, Šveicarija, vas. 
5. — Tarptautinė Radiofono 
draugija šaukia visos Europos 
radio išleistuvų kompanijų 
konferenciją ateinančio kovo 
mėnesio 2.5 dieną. Konferenci
ja bus laikoma Genevoj Tautų 
Sąjungos rūmuose. Vyriausias 
konferencijos uždavinys bus iš
spręsti vilnių ilgį tarp Euro
pos stočių, idant kiek galint iš
vengus trukdymų.

Berlinas šalina karališ- 
kus vietŲ vardus

________-0437_________

Senatas nukirto pusiau 
turtingyjy taksus

- 1
*

Ažuot 40 , mokės tik 20%; 
valdžia dėl to neteks $122,- 
000,000 pajamų metams

* «

WAS1IINGTONAS, vas. 5. 
Senatas vakar priėmė finansų 
komisijos propoziciją sumažin
ti taksus.

Senato priimtu bilium, tie, 
kur turi didelių turtų, dabar 
bemokės valdžiai taksų perpus 
mažiau, ne kad iki šiol mokėjo, 
būtent, ažuot 40 nuoš. jie mo
kės tik 20 nuoš.

Šituo turtingųjų taksų su
mažinimu senatas sumažino 
valdžios pajamas šimtu ir dvi
dešimt dviem milionais (122,- 
000,000) dolerių metams.

Amnestija politiniams ka
liniams Bulgarijoj

—
SOFIJA, Bulgarija, vas. a.— 

Naujoji premjero Liapčevįo val
džia paskelbė visišką amnestiją 
visiems politiniams nusikaltė
liams, išskiriant tuos, kurie bu
vo įsimaišę j kriminalius są- 
m.( l’.'Jus prier valdžią, ir .jų va
dus. Einant amnestija, pG.įt’- 
niai Bulgarijos pabėgėliai Ju
goslavijoj ir Graikijoj gali grįž
ti vėl į savo kraštą.

Anglija šaukia tautu 
konferenciją 8-iu vai.

darbo dienai ap
svarstyti

1A)N 1)(INAS. vas. 5. Par
lamente vakar buvo pranešta, 
kad britų Vyriausybė tuojau 
pasiųsianti pakvietimus Belgi
jos, Fra nei jos, Italijos ir Vo
kietijos valdžioms dalyvauti 
konferencijoj, kurioj turės Imt 
apsvarstyta astuonių valandų 
daibo dienos reguliacijos. Kon
ferencija turės įvykti ateinan
ti menesi Londone.

Konferencijoj Anglija steng
sis prikali inti Įvardytas valsty
bes, kad jos taipjau įstatymu 
apribotų darbo dieną aštuonio- 
mis valandomis, idant tuo bu
do apsaugojus Anglijos verslą 
nuo nelygios kontinento kraš
tų konkurencijoj-.

Gaisras valstijos ligoninėj

JACKSONVIEKE, III:, vas. 4.
Jacksonville State Hospital 

vakar kilo gaisras, bet buvo 
veikiai užgesintas, Ugnis pada
ro apie 2,(MM) dolerių žalos, bet 
pacientų niekas nenukentėjo.

___________________ No. 31

Sovietų kurjeras užmuštas 
Latviu teritorijoj

RYGA, Latvija, vas. 5. 
Latvijos teritorijoj šiandie bu
vo užmuštas vienas sovietų 
kurjeras, keliavęs Maskvos- 
Rygos (raukiniu. Du vyrai, įsi
veržę į kurjero vagoną, bandė 
pagrobti jo bagažą. Davus pa
vojaus signalą, traukinio sar
gyba tuojau atbėgo į vagoną, 
ir prasidėjo šaudymos su puo
likais. Abudu puolikai buvo nu
šauti.

Daug žmonių žuvę tvane 
Dunojaus srity

KONSTSTANCA, Rumunija, 
vas. 5. — Praneša, kad žt mu
tinio Dunojaus sritis atlankė 
dideli potvyniai, kuriuose daug 
žmonių gyvasčių žuvę. Dideli 
teritorijos plotai vandens už
lieti. Skaudžiausiai nukentėję 
Jalovicos, CernaVodos ir ()str<>- 
vo apskričiai.

OSSINING, N. Y., vas. 5. - 
Sing Sing kalėjime tapo elekt
ros kėdėj nužudyti du kaliniai, 
Matlbem \Vasser. baltas, ir 
Ernest Mimms, negras, abudu 
mirties bausmei pasmerkti už 
žniogžudybes.

MATTOON, III., vas. 5. — 
Big Four pašto traukinys šį 
rytą suvažinėjo vietos pilietį, 
Martiną Jenkinsą, 50 metų. Pa
liko žmoną ir šešetą vaikų.

Ali NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

BiERLINAS, vas. 5. Ber- 
lino miesto taryba nutarė Koe- 
nigs Platz, arba Karaliaus 
Aikštės, vardą pakeisti Platz 
der Republik Republikos 
Aikštės vardu. Ta aikštė yra 
ties reichstago (parlamento) 
rūmais.

> --------------------- ---------- ----------------------

Garantija
—in -

Greitumas
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

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

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Tuščios lenku mokyk
los Vilniaus krašte

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro spėji kas šiai dienai spė
ja:

Didžiumoj apsiniaukę ir ne
nusistojęs oras;\ mažumą šil
čiau; pusėtinas, didžiumoj va
kari; vėjas.

Vakar temperat-uva vidutiniš
kai siekė 28* F.

šiandie saulė teka 6:59, W 
Ncužil-’džiasi 5:10 valandą. Mėnuo te- 

igo turėjo įvykti jo teismas. ka 12:45 vai. ryte.

NUšOVfi SAVO BROLIUKĄ. Nelaukęs teismo pasikorė

ST. LOUIS, Mo., vas. 5.EDWARDWILLE, III., vas
L—^Vietos piliečio Wolfo 10 me- Praeitą naktį čia miesto kalėji- 
tų mergytė, žaisdama tėvo re- me pasikorė, susisukęs virvę iš 
volveriU, nušovė savo 4 metų paklodės, 
broliuką. Ji manė, kad revol- areštuotas už plėšimą, 
veriu buvo neužtaieytas. j

Thomas Mitchell,

VILNIUS, 12. 1. (Elta). — 
Kaip žinoma, daugelis lenkiškų 
valdžios mokyklų rytų Lietuvoj 
yra tuščios, nes lietuviai į jas 
vaikų neleidžia, o lenkų neprisi
renka. Tokiose mokyklose vos 
po 8—40 lenkiukų tesimoko. 
Vilniaus kraštas nieko nenusto
tų, jei tos mokyklos butų už
darytos.



Raf»ei VaitW.

JUBILIEJINES SUKAKTUVES

Koncertas ir Veikalas
Rengia

Pradžia 6:30 vai. vakare

yra

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

ocienes

(ONCERTAS MALT TONIG'O
arbaĮvyksta Sekmadieny, Vasario-Feb. 7,1926

Extra Pale Alaus

Įžanga $1 ir $1.50Pradžia 8 vai. vakaro

KtN

Bet apie 
ką jau be-

8514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

pamažu
• labiau

kaip tik 
papasakoti 

žmonija

Geriausia žmo 
gaus draugas

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

ypatingas 
kuris “kai* 
kuomet jus 
tą, apie ką

to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablete.

VVALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 0342

IŠ SENŲ AUTOMOBILIŲ !
PADAROME NAUJUS 1

Co Dykai 
Išbandymui

draugiškumas
Ar jis

paviršutiniš-

dar kviečiam
1926.

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 j v

■ mVI*ORATlH® 
■joou ron cOw»i»,UNTI

B OOOD f o« thc 
k IMT- •« j

ONAZ POCIENE
(Paveikslas fotografuota* 

Stankūno)

Apart ONOS POCIENĖS, Lietuvos Operos Dainininkės, dar da
lyvauja Įžymiausia smuikininke LULU RABEN ir pats Beethoveno 
Konsorvator'jos vedėjas A. S. POCIUS.

Todėl nepraleiskite šios nepaprastos progos, bet visi atvykite j 
ONOS POCIENĖS Koncertą. Ten neapsivilsit nei vienas.

Po koncerto kokiai, Kviečia RENGIMO KOMISIJA

Dainuos solo, duetai, vyrai, mergaites ir užbaigs 
‘‘Birutės” Choras. Juokų žada pakrėsti: K. Sabonis ir 
p-lė Vanagaitytaitė. ' !

Durų atidarytas 3-čią vai. po pietų, 
įžanga koncertan ’Jl.OO, i šokius 50c. ypatai.

Programas—gi mėginsis pasirodyti tik 4-tą vai. po pietų 
Po programo margiausi šokiai iki nuvargimui. 
Geriausi kalbėtojai, kuriuos visi pažįsta. 
Nesivėluokite, nes gailėsitės nematę pradžios. 
Visus Chicagiečius maloniai kviečia,

LIETUVIŲ AUDITORIJOS KOMITETAS.

Mt/T£0 STČ £L£W77O/V- \

Koncerte dalyvaus geriausios artistines pajėgos 
kokios Chicagoj randasi. Programą ruošia art. A 
Vanagaitis ir dain. K. Sabonis.

Dalyvauja panelės: Berickaitė, Brazaitė, ButnaraL 
te, Valtaraitė ir Šulskaitė; K. Sabonis, P. Stogis, J

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 perdidells 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

nos
Pirmas Sugryžimo

Daug draugų turi Žmogus. 
Daug ir priedų. Sakau daug, 
nes, galima sakyti, kiekvienam 
žmogui, vienu ar kitu laiku kas 
nors ką nors yra padaręs, kas 
galima paskaityti už gerą-drau- 
gišką.

Bet kaip tie draugiškumai 
yra tnimpi? Net ir meilė, kaip 
ji trumpai tęsiasi! Ir tai dar su 
kiek pertraukų,. nepasitenkini
mų? Kiek tai sykių Šičk-tiek 
sulopyta-sulyginta ir vėl trū
ksta?...

Geraį yra turėti gerų drau
gų. Bet ar tas 
visuomet nuoširdus? 
tirtais nėra tik 
kU?

Kad ir gėras jūsų draugas — 
mylima ypata — O visgi pasa
ko kokį Žodį, kuris jums nepa
tinka. Kaltyi tą, o jus norėtu
mėt kitką išgirsti... Kalba, 
kuomet jus norėtumėt, kad ty
lėtų, — tyli kuomet jus norė* 
tumėt, kad kalbėtų, sustoja, 
kuėmet jus norėtumėt, kad kal
bėtų — kalba, kada jus norė
tumėt, kad sustotų

Yra tik vienas 
žmogaus draugas, 
bA” tik tuomet, 

kalba apie

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir, Tvirčiausios 
Finansinės įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO 
DRAUGIJOS No J 

Kapitalas $5,000,000.00
Uždėta Kovo 1897. Įkorporuota Kovo 1901

99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova
nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigą.

840 W. 33fd St., Yards 2790

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! bjeoamirškitc šio puikaus 
veikalo ir koncerto, nes veikalas |dortius ir juokingas “Uošve j namus 
— tylos nebus”. Suloš Jaunų Darbininkų nariai, o koncerto dalį 
išpildys gabios lietuvių dainininkų spėkos; kaip: gerb. Biežiene, p-lė 
šidiškytė, B. Klastauskytė ir t. t., A. Ž. Jaunuolių Orkestras. Po 
programui šokiai prie geros muzikos Tikietus iš kalno perkant 50c, 
prie durų 65c. Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

kot, kiek knyga? Pusė bė
dos yra mokytam žmogui. 
Daug dalykų jam įkala į galvą 
mokykloje. Pagalinus, mokyti ir 
įtekmingi žmonės stYsfolna su 
daug irgi mokytų žmonių, to
kiu budu gali dadgiau įdomes
nių dalykų užgirsti 
vargšą bemokslį — 
kalbėti!...

Bet knygų negalima lyginti 
nei prie mokyklų. Teisybė, be 
mokyklos mokslų negalima iš
mokti, bet čia turime mintyj 
tas faktas, kad knygų yra 
daugiau, negu mokyklose yra 
vartojama. žmogaus amžius 
yra pertrumpas, kad perskai
čius visas knygas. Tokiu bu
du knyga yra "neišsemiamas 
šaltinis.

Knyga supažindina žmogų 
su įvairiausiais dalykėliais.

Paimi paleontologiją ir jūsų 
draugas rausiasi po žemę; dar
buojasi dėl jūsų; skaitliuoja 
žemės sluoksnius, tyrinėja lie
kanas. Viską daro nuodugniai, 
smulkmeniškai, teisingai.

Nepatinka tas? Paimi geo
grafiją, ir jūsų draugas pasa
koja apie įvairias žemės dalis. 
Atsibodo ir tas? Paimi astro
nomiją, ir jumis “nešioja” po 
neišmatuotas erdves, ir pasako
ja kiek saulių jau yra suskait- 
liuota, etc.

šis jūsų draugas nusileis dėl 
jūsų net į pat Jurų dugną ir 
nupasakos apie esančią tėn gy
vybę, norodys jų rųšis ir būdą 
jų gyvenimo.

Nori sužinot apie žmoniją? 
Ir vėl niekas kitas negali jums 
taip patarnauti, kaip knyga. 
Knyga jums papasakos, kaip 
laukiniai “dvikojai” 
darėsi vis labiau 
“žmoniški”.

Niekas daugiau, 
knyga, gali jums 
kokių proto milžinų 
yra turėjusi

Knyga niekuomet ne keršija! 
Ji visuomet ištikima.
Geriausias žmogaus draugas 

yra knyga.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visado* 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38tb Chicago, Ui.

SuMivieiiijimas Liet. Organizacijų 
Ant Towh of Lake Rengia '

GALIŲ SU DOVANOMIS
Puikaus Laikrodėlio ir Gražios Levendros

Nedėlioję, Vasario-February 7-tą, 1926
J. L1ETUKIENĖS SVETAINĖJE 

4523 South Wood Street 
Pradžia 6-tą vai. vakare

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O. 

Atidarė ofisą kartu su 

Dr. B. Yuškevičius, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymas vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc.

1407 Milwaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rrjšies armonikas, visos 
armonikos yra ,pirmos rūšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ave„ C-360 

Chicago, UI.

La .ujr H >. . . .

palengvinimą
džiovina ir gydo niipušk i mus i 
lieku odų švarią

Jis visuomet prašalina skaudėji
mus be jekio laukimo. Jus galit gau
ti slovikčlj Bowles Mentho aroa 
Sulphur bilc geroje aptiekoje.
Pabandykit Mentho-Sulphur, pama

tysit ką tas reikš dėl jūsų. Atsiųs
kite dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

MILDA
Trijų aktų mithologijos pasaka - 

. z Stato scenoje
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Vasario-Fobruary 7-tą d., 1926
M. MELDAŽIO SVET.

2242 West 23rd Člace
Tiktetų kaina: 75c k $1.00, ant šokių 50c

SULPHUR IŠDAILINA' 
RAD&ETį VEIDį

Whitehall I’harmacal 
598 Mndlaon Avenue 
New York. N. Y.
Dept. No. 1140 R

Atsiųskite man dykai eampelj Mentho- 
Sulphur.

Chieagos Lietuvių Auditorijos
METU SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS
Vasario 14-tą, 1926 m.

3133 So. Halsted St.

norite
jus norit ir sustoja, kada jųš 
norit! Yra vienas žmogaus 
draugas, kuris dar nėra sūvy- 
lęs nei vieno žmogaus. Yra 
draugas, kuris neatsisako pa
tarnauti nei vienam — nei pa
prasčiausiam žmogeliui. Bile tik 
jis žino, kaip “paprašyti” jį. 
Bile tik jis kreipiasi prie jo!...

Tas geriausis žmogaus drau
gas yra ne kas kitas, kaip tik 
knyga! yra turėjusi, kurie neturėdami

Koks jūsų pažįstamas, koks nė tokių rašomų plunksnų — 
jūsų draugas, kokia mylima nebekalbant jau apie mašinėles 
ypata gali jums tiek pripasa- i

Draugams ir
Pažįstamiems

Šiuomi pranešu, kad permainiau 
gyvenimo vietą. Nauja vieta —

3454 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8674

Chicago, III.
Juozas L. Grušas

TABLETS
Al your drujfi.f, 25c 

The Knight Laborator**. Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

Nedalioj, Vasarin-Feti, 7 d., 1926 
CICERO LIETUVIŲ LIUŪSYBES SVET

14 S't. ir 49 Ct., Cteero, III.

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3131-33 So. Halsted St.

— kaip mes kad turime - 
prirašę daugybes knygų 
knygos parodo kokie aukšti ir 
painus klausimai buvo gvilde
nami. Nors /^neturėdami nei 
reikalingiausių įrankių, iš
spręsdavo klausimus taip, kad 
šiandieninis mokslas su pagelba 
vėliausio išradimo įrankių ne
kurtuos dalykus tegali tik pa
tvirtinti kaipo neatbūtinas, ne
atmetamas tiesas!

Kas jums gali papasakoti 
apie Sokratą, Seneką, Platoną, 
Aristotelį ir kitus proto milži
nus?

Tiktai knyga gali jums pa
pasakoti, kaip žmonija ėjo pir
myn. r|ai suklupdama, tai 
atgal atšokdama, gyvų žmonių 
širdis beaukodama per inkvizi- 
cijų kančias vis ėjo pirmyn ir 
pirmyn!...

Vien tik knyga gali jums 
pasakot kiek tik jus norite. 
Nenorit, suglaudžiate ir ji ty-

Metinis Balius
Rengia 

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo
Subatoj, Vasario (Feb.) 6, 1926 .

MILDOS SVET., 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7-ta vai. rak. Įžanga 50c ypatai

Šiame vakare įstojimas j draugiją iki 35 metų senumo bus vel
tui. Nariai neėmę pašeipus per 10 metų iš draugijos gaus garbės 
ženklus. Bus labai linksmas balius, prie geros muzikos.

Kviečia visus KOMITETAS'

Maskaradų
BALIUS

Rengia

Lietuvių Tautiška Parapija Savo Svetainėj 
3501 So. UnioiTAve.

' Subatoj, Vasario-Feb. 6 d., 1926
Pradžia 7:00 vai. vakhre. Įžanga 50 centų

šiame baliuje bus duodamos brangios dovanos, 1, 2 ir 3 ir vi
siems kitiems, kurie bus apsidarė maskaradų drabužiais. Užkvie- 
čiam lietuvius ir lietuvaites, visus be skirtumo j šitą maskaradų balių, 
kuris atsibus subatoje, Vasario-Feb. 6 d., 1926 m. Ir ū_. L * *" 
kuris atsibus gražus šokis nedėlios vakare, Vasario-Feb. 7 d 
Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c.

Prašom atsilankyti, prie geros muzikos, kuri grieš Bartkaus 
Orkestrą. Kviečia visus KOMITETAS.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo grėserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

i FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

NAUJIENOS, Chicago, H
UI. Ii^r I~XI » I -r . I I ■■ I I »|, IM——

MEILES DEIVE”
MEILft! MEILfl! “MILDA” MEILĖS' DEIVE!

Milda myli bernelį Ramūną, Ramūnas myli Lytą, Lyta myli Sagą, Gunda myli 
S Gaidą, Gaidas myli svajoti ir juros bangas. Lietuvių Dievas Perkūnas myli Mildą, ir 

savo griausmų galybe nutrenkia jos mylimą Ramūną. Senelis Svajus savo šimtame- 
gE tėję kultinėje pajunta meilę, jaunimo meilės dainas, piemenėlių meilės gėles, Deivių 
Sg5 meilės žaismes, visur meile ir meilė, ir “Milda” meilės Deivė. Kuris pValeis nepama- 
■§§ tęs “Mildos vaidinimo, tas didelei save nuskriaus ir ilgai to gailėsis.

Sceną dabins1 šie pasižymėję artistui:
B. Liutkevičius, J. Šimkus ir M. Kasparaitis, Rozisorė M. Dundulienė.
Po teatrui balius, Muzika V. Sarpaliuuo.

Bile kukis suplei- 
Šėjimafi odos, nei ir 
dųižiausi niežėjimai 

i gali būt greit pra
šalinami vartojant 
Montho - Sulphur, 
taip pareiškė žymus 
o d o s specialistas, 

. nes yra ligų perų 
naikintojas. Šitas 
sulphur prirengi- 
mas tuojau suteikia 

nuo odos nemalonumų,
lailią 

prašalina 
' ' »• ’ .

Rowles Ment



NAUJIENOS, Chicago, III.šeštadienis, Vas. 6 d., 1926

Padaužų sukaktuvėms
---------

Padaužos ištisus metus krutėjo
Ir pastebėt nepastebėjo.
Kaip metai ištisi praėjo
Ji konstitucija jų sutvirtėjo!

Amžius—trumpas, metai —
Du kartu rašyt pradėjom, 
Savo mintis minioms, sėjom!

O ant galo darbo metų.
Musų minios pačios mato. 
Jau Nenuoramų būrys
Stovi pagal mus duris! t

O už keletos metelių 
Musų mylimi draugeliai 
Mus atrysite visur: 
Danguj, pekloj ir kitur!

i ♦*
Ką tik nugirsta, sugalvoja 
Tuojaus tam su lazda ir tvoja!
Kam nepatiko, kas užpyko 
Teisingai bartas, ne uždyką! . 
Padaužų minios—užpakaly mu

sų —
Atydžiai seka blogus darbus 

. jūsų.
lodei ir išsisukt nieks neban

dykit,
Verčiau niekingus darbus pa

taisyki!!
Mus priešaky— Nenuoramos 

jau juda.
Ir ruošia jums smarkesnį kovos 

būdą!
Padaužos tiktai gardžiai pasi

juokia,
Nemuoramos gi plaka jus — 

apuokus!
Todėl drebėkit visi “teligentai” 
Ir ruoškitės didžiausiai šventei.
Padaužų nepriklausomybės 

šventė
Privers daugiau kentėt nei 

esat kentę.
Chicagos mieste šventė atsibus
Tada Padaužos dar smarkiau 

sukrus,
Ir prisimynę obalsį garbingą
Varys smarkiau tą darbą išga

ningą!
—Padauža V.

Pruseika neatsivertė
Padaužų telegramų agentū

ra pasiuntė savo įgaliotinį pa
sišnekėti su draugu Pruseika, 
apie kurį “Naujienose” buvo 
jau rašyta. Musų šnekėtojas su
rado, kad Pruseika neatsivertė, 
bet gal būt apsivertė arba nu- 
sivertė. Dar jam nelaikąs at
siversti, dar jUai apsivertęs.

Padaužos ifttikrina visus 
draugus komunistus ir jų prie- 
telius, kad Pruseika dar grei
tai neatsivers, nes Padaužų li- 
gonbutyje jisai nesenai yra ga
vęs pilną ekzaminavimą, kuris 
parodo jo negalėjimą atsivers
ti. žinoma, Padaužų gabus gy
dytojai gali pagreitinti arba pa
gelbėti jam atsiversti. Apsiver
sti arba nusiversti yra draugo 
Pruseikos įgimtas ir, matomai, 
paveldėtas speciališkumas.

Padaužų ligoninės vedėjo 
trečias pagelbininkas.

SutiktuviŲ vakaras
Chicagos skyrius Padaužų 

rėmėjų rengiasi prie didelės iš
kilmės. Ar žinote kokios? 
Na-gi Padaužoms rengiama 
sutiktuvių vakaras. Paskutiniu 
laiku Padaužų kabineto subyri- 
mas padarė daug nesmagumų 

Padaužų respublikos piliečiams, 
tečiaus dabar jau sudarytas 
naujas kabinetas iš visai naujų 
žmonių. Senieji m misteria i sy
kiu su prezidentu dabar, kaipo 
paprasti piliečiai, jau pradėjo 
naudingą darbą dirbti.

Tai. reįškia. turėsime nroflfos 
O dabar aš ir, iŠ vienos pu

sės, turiu moterį, kuri irgi kar
iais sergalioja išgąsčiu, trukiu 
gumbu ir kitomis ligomis, tai 
klausiu jūsų, ar kalnų oras ja! 
;utų geri vaistai, kur jie par
siduoda, kiek kainuoja, kaip 
juos vartoti ir kiek laiko. Pasi
skubinkite man paaiškinti, ko 
lar aš paaiškinimų reikalingas

—Juozas B-is.
(Padaužų atsakymas, kuiį pa

gamino Padaužų ligoninės vy
liausias ordinatorius). Maž
daug, tamistai galime ot ką pa
sakyti : Išgriozdėme visas ap- 

1 tiekas ir vaistų sandėlius, bet 
.kalnui oro neradome — gal būt 
ponas Seimo pirmininkas teik
tųsi tamistai tikrų žinių suteik
ti. Amerikoje yra daug kais
to oro (angliškai “hot air”). 
šalto oro, drėgno ir šlapio, bet 
kalnu oro niekas nedirba. ę

Apie visokius dalykus 
ir dalykėlius

Moksliškas radinys.
(Kaip ir pasaka)

Senovės Perkūno žemėj vie
ną pavasario dieną saulė pašil
dė gerai ir sniegas ištirpo, pur
vas ištyžo. Senas žemaitis, kurs 
iš tautiškos pusės žiūrint, maž
daug įdomavo mokslu, ypač 
įgūdžiai studijavo lietuviulogi- 
ją. Jis nuėjo už kluono ir ne
trukus atsinešė stubon senus 
klumpius ir parodė savo “mo
tinai”:

—Mama, nors kartą mano 
gyvenime pasisekė rasti seno
vės liekanas, tai ve senus 
klumpius, šitie klumpiai, mano 
spėjimu, yra 6,000 metų1 seni.

Senė pasižiurėjo į klumpius 
ir paklausė:

Kurgi, Jonuk, tu radai 
tuos klumpius?

t gi už kluono molyje įmin
tus...

—Ot žioplys! Aš išmečiau 
pernai suvalkiotus piemens 
klumpius, o jis kažin ką sap
nuoja...

Angliavežis su fraku
Tik spėjo Padaužų Filoso

fai paskelbti ristynes iki galu
tinos pergalės, o jau net keli 
graboriai atsiliepė. Nežinau ką 
tie graboriai darys / ristynėse: 
risis, bus referiais, ar lauks 
galutinos pergalės, kad biznį 
padarius?

štai, dar atsiliepė vienas 
žymus Bridgeporto biznierius 
ir sporto mėgėjas, kurs vežio
ja anglis apsivilkęs juodais, 
“full dress” rūbais. Jis apsiima 
ri.nikams būti vž referee. Sek ?, 
jis mokąs ir graboriaus “džia- 
bą” atlikti kaip reikia.

WENNERSTEN*S
Ruhemian lypr

MALT and KOPS Coiubined

Protaut be smageny...
Atsakymas K-s) 

(Atsakymas K-s)

Kad vis negerai!..
Ne dėlto, kad žmonių tiek 

daug,
Ne dėlto, kad aš be savęs, 
Bet dclto, kad jus be manęs...
Aš esu, bet manęs nėr...
Delko?.. Dėlto, kad mano šil- 

-aplaukį pakaušį slegia plikas 
futbolas.

Pažabotas gjsloinis spran
das, jrietęs trilinkai keturlinką 
,kių žiūroną, akylai daboja nu- 
\o pakaušis

Tragedija.. Dr ir. a... Op> 
:*a... Muzika...

“Gelbėkit visi dangaus kū
nai!..” surikau.

Tuoj suskubo į pagalbą no
na lytos dangaus paslaptys!..

Net šiurpu pasidarė!.. Pliki) 
futbolo plaukai šeriais atsisto- 
o, skūra pasikėlė ant pusant
ro sprindžio, smagenys išsižioję 
aukė sprando paramos.

Apkaustyta krūtinė, kurią vi- 
►ą laiką auklėjo tūvas-pilvas, 
škišo savo trylika šonkaulių 
r spyrė į smagenyno pašiur
tai j...

“Nesijuok!”—- sako —beprotis 
u!.. Lauk iš mano burdo!..

Apnuogintas smagenynas ir 
lepajuto, kaip jis lėkdamas už
kliudė savo uosiu Maršo smak
rą...

Vargšas Jpirsi^!.. ^Jsmakrui 
kliuvo!,.

Karštas, kerštas, kerštas!!!...;
Patrako lyti smagenyną...

Laimingai nutūpė sniageny- 
nas ant berybės erdvės, kurioje 
Tuštuma viešpatauja... Kuomet 
tie smagenys tupėjo futbolo 
pakaušy, tai jie be jokios at
sargos vedžiojo žiopląjį žmo
gučio kūną, po dilgėlių išbrai
džiotus laukus.

Išskyrus dilgeles, šiukšlyną, 
neinate nieks kitur mus Sma- 
genyno.

Kodėl? Todėl kad šiukšlė
ms ir dilgelėms, yr’ pripenėtas 
Smagenynas...

Staiga berybiam dangaus 
plote, išvydau aš skylėtą sie- 
;a...

Tai žvaigždės tūnojo po ko
jom!... X

Skylių-skylelės... Bespalvės 
žybčenos ant mano grindų 
“džiazą” šokinėjo...

Žirniu kaip aklas j šviesybę ir 
lieko nematau berybėj... Nesu
prantu... Nejaugi mano aklas 
protas, nemato to, ką aš ma- 
;au?...

— Pakauši!... Ei!... Kodėl ne
duodi tu man supratimo?! Ai 
tu jau m*ano smagenynui nebe
turi lašelio supratimo?!... Sa
kyk!...

Tyla. Bėry be — amžina ty- 
a...

Bespalvės erdvės miega. Be
kūnis eteras sapnuoja, kaip su
gert iš nieko nieką ir tariasi su 
nėsamu savim dėl būvio amži
nybės.

Be proto, protas nebeveikia, 
be veiksmo nėra veiksmo. Dau- 
gažinis slaptybės protėvis pa
gimdymui tą buveinę, kurioj 
jis visados gyvena. Jisai tenai 
tur smagumynus pilnumoj, ką 
tur kiekvienas žemiškas gyvū
nas, civilizuotame beprotnamy...

Todėl, jei nori tu protauti be 
smagenų, tai pildyk nuodėmę, 
kurios dar niekas nepapildė.

Matyk save tu genijum gyva
toj.

Nes gyvo tokio — nieks ne
mato...

P. S. Sugavęs tas mintis, pa
sižabok > J’u savo smagenyną ir 
tyliai tyliai nejučioms, paspruk 
tujen iš čion — iš šio’ pasaulio j 
tuos nežinomus kraštus, kurių 
dar lig šiai dienai nebesurado 
nieks sveiku protu.

Protaut be smagenyno nėr 
taip lengva, kaip daugelis kad 
mano.

Paimk tu “nužeminusį” bepro
tį ir tai jis save, paskaitys už 
pilnaprotj, o tu jam rodyriesi 
bepročiu...

— Kodėl:
— Todėl, kad protas nėra gy- 

ultra oi. J, n 1,111*1 (fllInflimiH 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13it 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
------------ *

KJURGELIONiS
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.
Nedėliems nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — At>- 

yatr»iktai. — Tntraliojirr.aL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiamo.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Ui

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

»«■ ........................... .. ............. .. ■

A? A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais i
3241 S. Halsted St. Tel. Varde 0062 

7—9 v. v. apart Pa n e dilio ir 
Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. yVashinfton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

'““STyTca!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą .kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikš (avimo, 

................................ .................Atkirpk Čia ........................................... -......
Data: Vasaris 6, 1926

Ar supratai tu mielas drau
ge ?!

Jei tu nesupratai, nesupra
tau ir aš, nes mėginau šiais žo
džiais kelią tau parodyt, kaip 
žmogaus gal be smagenyno, pro
taujančias mintis blaškyti...

Tik neužmiršk manęs, jei tau 
bus laimė paprotaut be smage
nų !... — A. V.
..............................................................— , ■ .■■■■■■■■ ■ a

......................1.................................................................... 1 X

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas

Ąn lln1wfpd Street
Namų Telefonas Republic 96C0 |

j. P. VVAITGHFS '
ADVOKATAS

Košei .indo Ofisai:
Tel. Pullman 6377

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

V. ------------ ■ l.l i ■—>

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

..............................—

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VYašhlhgton St. Room 911 
Tol. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS
L1ETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

Mrs. MICHKIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3
Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewiez* 

BAN1S
AKUŠERKA 

’asekmingai pa- 
iirnauja mote- 
Ims prie gimdy- 
no, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3101 So. Halsted St., kampus 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos ' kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos • ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki- 
Va v r.

DR. W. F. KALIS!
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė

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

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

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

pievų, ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA ,

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

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

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.

Ofi«o Ttlephnnas — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. —• Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M .S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 9—12 ryto, 7—9 vakare.
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

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

Rezidencija — 4449 8o. California Avė.

z
A. MONTVID, M. D.

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

3421 So. Halsted St.
Valandosęnuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

-------- --------- ' -

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

miCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

H nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. H 
XYTXXTXXrXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DANTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

noar 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 «o. Hahted St„ 
Chicago, III.

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

Telefonais i

DR. G. SERNER f 
Lietuvis akinis specialistas 

haujaušruš’ metodus ’jk-Ray ‘ ir Ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

i Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000
* ---- ------------------- s

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT-SASS

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurns 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligųVaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cvurag® 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir iventadieniais 10—12 di«a.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.AJR. BLUMENTHAL 

Optometriat
Tel. Boulevaid 6487 
4649 S. Ashland A v. 

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

z

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blas 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4, 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

M

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. F. A. DŪLA K
Specialistas Gydyme

Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

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

Nedalioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2960 Logan Blvd.

Tel. Belmont 6217.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Spėcialistasi akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan 
įlos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

i Butkus Undertaking
COe, JliC.

P. B. Hadley, Ueensed 
710 Went 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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*
gdltor P. GBIgAITIB

1781 South Halrtod 8U««t 
Chlcago, IU.

TologhoM Roooovalt 8M0
Subscription Ratas i 

per year in Canada. 
per year outside of Chlcago.

0.00
*7 00 - - - - •
88.00 per yeąr in Chlcago.

8c. per eopfr.
Entered aa r Second Claaa Matter 

if areli 17th, 1014, at tha Port Office 
•f Thicago, 111., under the act of 
Muvh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 So. Haistad SL, Chlcago, 
III. — Telefonas: Hoosevelt 85H.

Uis! mokėjimo kaina:
Chlcago je — paštu:

Metams ..................    $8.00
Pusei metų __ ____________ 4.00
Trims mėnesienų ........  2.10
Dviem maneaiams 1.61 
Vienam minėsiu! —____________.75

Chieagoje per nešioto jusi
Viena kopija ----------------- „—a >e
Savaitei .................——---------- 18c
Mineaiiį ------- ---- ------------------ 7ic

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .....................- -  $7.00
Pusei metų ............ —............  '8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...........  1.25
Vienam minėsiu! —.........—......... 76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................._...............   $8.00
Pusei metų ....................... ........._ 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTIŠKI VINGIAI.

REAKCININKŲ SUMANYMAI PRIEŠ ATEIVIUS

DU PAVOJINGI BILIAI KONGRESE

ATEIVIŲ IR PILIEČIŲ REIKALAS

NEIŠMINTINGI REAKCIJOS TALKININKAI

Lieuviškų komunistų “teori* 
tikui” Leonui Pruseikai teko pa
rašyti dvejeto mastų straipsnį, 
kad “išaiškinus” \ paskutinius 
bolševikų diplomuos žygius. 
Jisai kalba apie komisaro čičeri- 
no vizitas Berline, Paryžiuje, 
Varšuvoje, Kaune ir Rygoje ir 
stengiasi įrodyti, kad visa tai 
iš komunistinių principų atžvil
gio esą “ali right”.

ČiČerino važinėjimai į buržu
azinių valstybių sostines nerodą 
nieko daugiaus, kaip tiktai tų, 
kad sovietų valdžia turinti diplo
matinius santykius su toms val
stybėms. O diplomatiniai san
tykiai esą logiška prekybos san
tykių pasekmė. Sovietai apimą 
tiktai šešti} pasaulio dalį, kuo
met kitose penkiose dalyse vieš
pataująs kapitalizmas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Santjago (Meksikoj), kuris šiomis deinomis buvo užlietas vandens, 

namų ir prigirdė apie 1,000 žmonių.
i-------------------------- -----—--------------- -------- ------- , -----

Potvynis sunaikino 1 ,200

VIDURINĖS MOKYKLOS 
JUNGTINŠS VAL

STYBĖSE.

Amerikos vidurinės mokyklos 
(hįgh schools) yra žymiai au
ganti institucija. Bostone pa
našios rųšies mokykla įkurta 
1821 m., kuomet šiandien jų ša
lyje yra 19,000. Be to, esama 
2,500 privačių aukštųjų mokyk
lų ir akademijų, daugiau negu 
800 priruošiamųjų departamen
tų universitetuose ir kolegijose.

Vidurinės mokyklos mokinių 
skaičius 1890 m. buvo 202,963, o 
jau 1922 metais net 2,873,(X>9. 
Jei prie to pridėti mokinius pri
vatinėse tos rųšies mokyklose, 
tai skaičius susidarys 1922 m. 
3,204,141.

Didelė dauguma mokinių bai
gia tik vidurinę mokyklą. Iš 
tūkstančio 342 pastojo vidurinėn 
mokyklon, 139 baigia mokyklą, 
o 72 pastojo kolegijon,

(FLIS)

“Naujienose” jau buvo minėta, kad kai kurie reak
cininkai Jungtinių Valstijų kongrese rengia naujus su
varžymus ateiviams. Jie įnešė du įstatymų sumanymu: 
“Alien Registration Bill” ir “Alien Deportation Bill\ ku
rių tikslas yra pastatyti ateivius po policijos priežiūra. 
Pirmojo biliaus autorius yra kongresmanas Aswell, o an
trojo — Johnson.

Į šituos reakcininkų sumanymus privalo atkreipti 
savo dėmelį plačiausioji visuomenė ir pakelti prieš juos 
savo balsų.

siste-
oraku-
nieku 

Reikia

Registracijos bilium reikalaujama, kad kiekvienas 
ateivis užsiregistruotų, užmokėdamas už tai pirmais me
tais $10.00, o paskui po $5.00 kasmet. Reikalaujama taip 
pat, kad ateiviai registruotų ir. savo vaikus tarpe 16 ir 
21 metų amžiaus, užmokant po $3.00 už kiekvieną. Už ne- 
siregistravimą skiriama aštrios bausmės ir net deporta
vimas iš Amerikos.

Antrasis bilius nurodo, kokiuose atsitikimuose “ne
pageidaujami” ateiviai gali būt išgabenti iš šio krašto, 
nepaisant, kad jie butų ir ilgus metus čionai išgyvenę.

Jeigu tie biliai pavirstų įstatymais, tai ateiviai Ame
rikoje atsidurtų biaurioje padėtyje. Policijos ir visokių 
politikierių‘sauvaliavimui nebūtų galo.

Reakcininkai, kurie tuos bilius sugalvojo, sako, kad 
jais norima sulaikyt nelegali įvažiavimą žmonių iš sve
timų šalių. Bet visi gerai žino, kaip šio krašto policija 
“kovoja” su šmugeliu. Lygiai, kaip šiandie bujoja po po
licijos globa “butlegerių” biznis, taip eitų, nežiūrint aukš- 
čiaus minėtųjų bilių, ir slaptas imigrantų gabenimas j 
Ameriką. Skirtumas butų tiktai tas, kad atsidarytų nau
jas grafto šaltinis.

Taigi ne tiktai ateiviai, bet ir visi dori šio krašto pi
liečiai yra suinteresuoti tuo, kad'tie biaurųs sumanymai 
nebūtų priimti kongrese.

Visuomenės Darbo Sąjunga, kurią chicagiečiai jau 
pažįsta iš jos švietimo darbo (paskaitų ir “open forum” 
rengimo), yra paskyrusi komisiją išstudijuoti kalbamus 
čionai bilius ir paruošti tam tikras rezoliucijas draugi
joms ir viešiems susirinkimams.

Ta komisija jau kreiki į Washingtoną ir, kaip tik 
ateis visos reikalingos informacijos, ji praneš visuome
nei kas reikia daryt. Tuo ateivių suvaržymo klausimu, 
kaip matyt, yra susięupinusios ir kitos tautos, o taip pat 
ir patys amerikonai. Šie numano, kad atžagareiviai, pra
dėję varyt į ožio ragą ateivius, vėliaus ims varžyti teises 
ir piliečiams.

Suprasdami reikalą gintis nuo reakcijos pasikėsini
mų, ateiviai tečiaus turėtų sudrausti ir tuos elementus iš 
savo tarpo, kurie - neapgalvotais išsišokimais pila van
denį ant atžagareivių malūno.

Mes čia kalbame apie komunistų agitatorius. Kai ku
rie jų visai užsimiršta, kame jie randasi. Atsistoję prieš 
publiką, jie dažnai šaukia, kaip iš galvos išsikraustę, 
šlykščiausiais žodžiai^plusta visus ų* viską ir pranašau
ja r-r-revoliuciją. Kokia gali būt nauda iš to beprotiško 
riksmo? Kiekvienam sveikai protaujančiam žmogui yra 
aišku, kad jokios “revoliucinės padėties” Amerikoje šian
die nėra. Nors komunistiški Bimbos ir savo gerkles su
draskys berėkdami, bet Amerikos darbininkai nei šian
die, nei ryto, nei už dešimties metų ant barikadų neis.

Tuo savo riksmu komunistai tiktai vitSrtts žmones 
be reikalo erzina, o kitiems duoda argumentą prieš atei
vius. Tokiems ponams, kaip Aswell ir Johnson^ komunis
tų šukavimai yra geriausias “įrodymas”, kad ateiviai “pa
vojingi” Amerikai.

Taigi ar negalėtų tie rėksniai trupučiuką susivaldy
ti, jeigu jiems iš tiesų rppi žmonių labas?

“Iš pasaulinės ūkio 
mos”, sako “Laisvės” 
las, “Sovietų Sąjunga 
bud u negali išsimesti. 
pirkti-parduoti.”
Komunistų “teoretikas” te

čiaus užmiršta pridurti, kad Ru
sijos bolševikai ir jų garbintojai 

Ipirmiaus kalbėdavo visai prie
šingai. Per eilę metų sovietų 
vadai ir kominterno agitatoriai 
šaukė, kad su kapitalistainiu pa
sauliu jie nenorį turėti nieko 
bendra; linkui to pasaulio jie 

Į pripažįsta tiktai vieną dalyką: 
kad su juo turinti būt vedama 
“mirtina kova”, kad jisai turįs 
būt sugriautas ir sunaikintas!

Taigi aišku, kad šiandie bolše
vikai jau yra principialiai pakei
tę savo nusistatymą tarptauti
nėje politikoje. Visa, ką jie pir
ma taip garsiai skelbė, dabar 
yra atmesta, kaipo klaidinga 

Į fanatziją. Vietoje “pasaulio re
voliucijos” obalsio bolševikai 
šiandie laikosi kito obalsio: 
“pirkti-parduoti.”

Pruseika bijosi m meti tą “re
voliucinę” bolševizmo praeitį, 
kad jo skaitytojai nepastebėtų, 
kokių milžinišką atmainą pergy
veno bolševizmas. Ažuot pasa
kęs savo skaitytojams tiesą, ji
sai mėgina jiems ir toliaus dum
ti akis. Jisai tvirtina, kad bol
ševikai visgi laimi “pergales”, 
kad buržuazija prieš juos “nth 
silenkia”. Jeigu komisaras Či- 

| derinas gėrė šampaną su Lietu
-vos klerikalais, tai tatai, girdi, 
reiškia, kad jie buvo priversti 
“nulenkti galvas prieš raudoną
jį diplomatą”!

“Jeigu kuomet nors čičeri- 
nas atvyks Washingtonan, tai 
juk bus Sovietų, o ne Ameri
kos laimėjimas.”

Iš ko jisai išveda, kad tai bu
tų sovietų “laimėjimas”? Pats 
rašytojas pripažįsta, jogei bol
ševikų šulai važinėja po buržua
zinių valstybių sostines dėl to, 
kad juos verčia reikalas pirkti- 
parduoti. Bet argi pirkimas ir 
pardavimas yra toks dalykas, 
kurio buržuazija nenori? Tai 
yra kaip tik pats svarbiausias 
buržuazijos užsiėmimas. Pre
kybą vesti buržuazija neatsisa
kytų ir su pačiu Liucipierium, 
jeigu tiktai ji matytų iš to sau 
naudą!

Taigi priimti komunistų įga
liotinius, kaipo prekybos agen
tais, buržuazijai nėra joks pra
laimėjimas. Priešingai, tai yra 
jai laimėjimas, nes į savo pre
kybos ratą ji įtraukia ir tą šeš
tadalį pasaulio, kurio ji šiandie 
nevaldo. Ne buržuazija lenkia
si bolševikams, kuomet ji sutin
ka priimti jų auksą ir prekes, 
bet bolševikai lenkiasi buržuazi
jai, kuomet jie vietoje “versti” 
ją duoda jai progą dar labinus 
pralobti ir sustiprėti!

Tai gali suprasti ir mažas vai
kas. Bet Pruseika tur-but lai
ko komunistus kvailesniais ir už 
mažus vaikus, jeigu jisai drįsta 
jiems įkalbinėti tokius nebūtus 
dalykus.

Su komunistines “Laisves” 
skaitytojais tas “teoretikas” iš 
viso elgiasi ne geriaus, kaip kle
bonas su tamsioms davatkoms. 
Jisai žino, kad jie negali supra
sti, kodėl Maskvos šulas taip 
gražiai kalbėjo Kaune, puotau
damas su Stulginsku ir kun. 
Vailokaičiu, apie Lietuvos res
publiką, kurią bolševikų agitato
riai visuomet keikia apsiputoda
mi. Bet ve kokį jisai duoda 
jiems “paaiškinimą”:

“Gal būti, kad d. čičerino 
pareiškime yra ir diplomatinių 
vingių. Bet kuomet Brest 
Litovske 1918 m. buvo daryta 
‘taika’ su kaizeriu, tai tų vin
gių buvo milioną kartų (net! 
“N.” Red.) daugiau. Tuomet 
irgi buvo šaukta apie ‘bolše
vikų sėbravimą su kaizeriu’. 

' Sakykite, kur šaindie tie vin
giai.” •
Vadinasi, jeigu bolševikai da

rė “vingius” su kaizeriu, tai ko
dėl jie negali daryti “vingius” ir 
su Lietuvos klerikalais! Jeigu 
milioną kartų sugriešijai praei
tyje, tai gauni atleidimą už da
bartinius griekus.

šituo pavyzdžiu apie bolševikų 
“vingius” su kaizeriu Pruseika 
parodė tiktai, kad Maskvos ^val
dovai daro kompromisus su sa
vo “principais” kiekvieną kartą, 
kaip tiktai jAbs paskatina prie 
to aplinkybės'. Tai tau ir “re
voliucijos vadai”!

Ir “Laisves” barškalas turi v
nachališkumo kaltinti dėl šito 
bolševikų ištižimo — socialistus. 
Jisai sako, kad sovietų vaudžia 
nešunvuodegiautų prieš svetimų 
šalių buržuaziją* jeigu ta buržu
azija neturėtų galios. Girdi:

“čičerinui butų milioną 
kartų smagiau (Pruseika vis 
operuoja “milionais”! “N.” 
Red.), jeigu nuvažiavę Lietu
von, Lenkijon ar Franci j on, 
jisai turėtų reikalą su darbi
ninkų valdžia.”
Bet darbininkų valdžių tose 

šalyse ^dar, girdi, nėra. Ir kas 
tuo kaltas?

“Kas dauginusia kaltas už 
tai, kad šiandien krikščionys 
valdo Lietuvą, o buržuazija 
Vokietiją? Juk kada buvo 
revoliucija, tai socialdemo
kratai iš kailio nėrėsi, kad 
tik padėjus Vailokaičiam, 
Stulgiam, Stressemanams. 
Kas su ginklu rankose kovojo 
prieš Sovietų idėją (? “N.” 
Red.), jeigu ne socialdemo
kratai ir kiti buržuaziniai pa
sturlakai ”
čia komunistų “teoretikas” 

priprastu jam budu begėdiškai 
meluoja. Nes, viena, socialde
mokratai niekur ir prieš jokią 
idėją nekovojo su ginklu ranko
se. Antra, Lietuvos klerika
lams ir Vokietijos, buržujams 
įsigalėti padėjo kaip tik bolševi
kai ir jų pastumdėliai, o ne soci
aldemokratai. Lietuvoje komu
nistai skelbė boikotą Steigia
mojo Seimo rinkimams ir tuo 
budu sulaikė nuo dalyvavimo 
balsavime daugelį darbininkų.

Ačiū tam, daugumą St. Seime 
laimėjo klerikalai, ir nuo tada 
jie valdo Lietuvą. O Vokietijo
je komunistai sukurstė dalj dar
bininkų prie ginkluoto sukilimo 
prieš revoliucinę valdžią, kuri 
buvo susidariusi tuoj po kaize
rio nuvertimo ir kurią rėmė dar
bininkų dauguma. Tas sukili
mas dezorganizavo rezoliuciją 
ir davė galimybę reakcininkams 
atsigauti.

Tai yra faktai, kuriuos žino 
visas svietas, išskiriant gal tik
tai tuos nelaimingus sutvėrimus, 
kurie skaito vien “Laisvę” ir imu 
našius komunistiškus šlamštus. 
Bet galų-gale ko tas komunistų 
pasakorius nori iš socialdemo
kratų ? Ar socialdemokratai tu
rėjo daryti visose šalyse bolše
vikiškus pervesmus, kad Mask
vai palengvinus “džiabą”?

Socialdemokratai kiekvienoje 
šalyje vadovaujasi savo politi
koje visų-pirma tos šalies dar
bininkų reikalais. Ar Maskvai 
nuo to būna šilti/ar šalta, jiems 
visai neprivalo rūpėti, — tuo la
jaus, kad Maskva niekuomet 
nieku kitu nesirūpino, kaip tik
tai savo interesais. Socialde
mokratų partijose susiorganiza
vę Europos darbininkai įvykins 
savo šalyse revoliucijas tada, 
kada jie ras tatai reikalinga, p 
ne tada, kad jiems lieps Rusijos 
diktatoriai!

O tuo tarpu bolševikai turės 
tūpčioti apie pasaulio buržujus 
ir daryti visokius “vingius”, kad 
jiems prisigerinus.

Vaikų auklėjimas
“Naujienų” No. 23 tūlas Tė

vas daug pripasakojo apie vaį- 
kų auklėjimą. Tai rimtas ir ge
ras dalykas. Bet mano supra
timu, nerviškas taip yra, kaijj 
daugelis kad mano.

Ne visuomet juk tegalima tė
vai kaltinti. Tankiai, pavyz
džiui, pasitaiko, kad gerų tėvų 
vaikai išauga (plėšikais, tuo 
tarpu, kai girtuoklių vaikui 
išauga pavyzdingais žmonėmis. 
Tėvai kaltinti gal reikia dėl to, 
kad jie 8 9 metų vaikams lei
džia eiti kur jie nori. Duokim 
sau,' tėvai duoda vaikui pinigiį 
ir išleidžia jį krunamųjų pa
veikslų pažiūrėti. Ką vaikas teii 
veikia, tai tėvams nehipi. G^l 
jis ten kelia didžiausią betvar
kę, - to tėvai nežino. Arba 
vėl — mergaitė kokių 11—12 
metų jau pradeda be jokias 
priežiūros trankytis po šokit) 
sales. Su kuo ji ten draugauja 
ir ką ji veikia, — tėvams nė
ra žinoinarTad mano suprati
mu, tūvai\ turėtų daboti savo 
vaikus ir žinoti ką jie veikią.. 
Manau, kad toji nuomonė yra 
teisinga. Iš kitos pusės, kaltos 
yra ir aplinkybės. Mes žinome, 
kad šiandien yra desėtkai tūks
tančių tėvų, kurįe uždirba savai
tei nuo 22 iki 25 dolerių. Tuo 
tarpu jų šeimynos susideda iš 
mažiausia 5 narių. Aišku juk, 
Kad tiek įplaukų teturint šeimy
nai negalima žmoniškai pragy
venti. Kas lieka daryti? Nugi 
motinos yra verčiamos irgi

dirbti fabrike ar kur kitur. Taip 
dalykams esant, nėra kam tin
kamai prižiūrėti augantys vai
kai. Vaikai elgiasi taip, kaip jų 
silpnas protas jiems diktuoja.

Tai juk faktas, kurio negali
ma užginčyti. Taigi ką mes čia 
turime kaltinti ? Pirmiausia 
kalti yra tie, kurie tokios aplin
kybes sukuria.

Tėvas prisimena ir apie spor^ 
tą. Girdi, vaikai reikia pratint 
prie sporto. Nežinau, kaip kiti 
mano apie tą dalyką, bet aš no
riu štai ką pasakyti. Kiek spor
tas yra geras dalykas, tiek jis 
yra ir) pavojingas. Sakysime, 
Amerikoj yra labai populiarios 
šios trys sporto rųšys — base 
bąli, kumštynės ir ristynės. 
“Base-ball” pažiūrėti susirenka 
30 — 40 tūkstančių žiopsotojų. 
Tie žiopsotojai daugiau nieko ir 
nekalba per kiauras dienas, kaip 
tik apie “base-ball”. I>aikraš- 
čiuose telpa ilgiausi aprašymai 
ir garsinimai. Vaikai ir tėvai 
su didžiausiu atsidėjimu skaito 
tuos aprašymus. Jiems nerupi 
įvairus skandalai dėl aliejaus ar 
pataikavimas despotiškoms Eu- 
ropoms valstybėms. Didelis čia 
daiktas, kad milionai žmonių pi
nigų yra aikvojama, bile tik 
Chicagos basebolninkai sumuštų 
newyorkiečius, arba atbulai.

Toks sportas labai patinka ka
pitalistams, nes nukreipia žmo
nių mintis nuo svarbesnių gyve
nimo klausimų. Su ristynėmis 
irgi panašiai yra. Vieni susita
rę ritasi, kruvinusi,t o tūkstan
čiai žmonių žiūrėdami iš kailio 
noriari. Atlikę sutartą darbą, 
ristikai išeina juokdamiesi su 
pilnomis pinigų kišenėmis. Mes 
žinome gerai, kad pamėgusieji 
sportą tankiausia politikoj ir 
visuomeniniuose darbuose yra 
išgverę.

Akyvaizdoj viso to, ar susi
pratę darbininkai tėvai turi pra
tinti vaikus prie tokio sporto? 
Aš manau, kad ne. Tėvai pri
valo rūpintis, kad jų vaikai už
augtų nuosakiais darbininkų 
švietėjais ir susipratusiais pi
liečiais, o Ae minėtų sportų fa
natikais taptų. Mes matome, 
kad dauguma čia gimusių yra 
sporto mėgėjai. Prisižiūrėkime 
jų veikimui. Vieni vėjai. Ačiū 
tik ateiviams už jų nuveiktus 
darbus, o ne sporto mylėtojams.

r- Pustapėdis.
(Kviečiame ir kitus skaityto

jus išsireikšti savo nuomones 
tuo klausimu. — Ited.).

ANT JŪSŲ LOTO' ' 
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalow ūž 
$4950

$500 įmokėti kitus po $50 j mčnesj 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip jendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

1421 Irving Tark Jllvd. 
'Jei. Puliąude 2977

Gulbranatn Trtde 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 $8.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halstcd St

Neleiskite' 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
bvpika veido iižiura ar nau- 
tausios mados aprtdalai ne- 
iui patčmyti, jeigu plaukai 

bus pilni pleiskanų. N e pa
leiskite, kad tie jkyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sta.

Brooklyn, N. Y.

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halstcd St., 

. Chicago.

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 Su. Wcstcrn Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėle 
ir įsodiname Khine Stones p6 30 
Iv 50 centų už tuziną.



šeštadienis, Vas. 6 q»> 1926
XX

XX
XZ

XX
ZX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XZ

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XZ
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

ZZ
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

yX
XX

XX
XY

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XY
YX

XY
YY

XY
XZ

XX
XX

XT
TY

YX
YY

YY
YT

YT
XX

XX
XX

XY
TY

rY
TT

TX
YT

XX
XX

XX
Xr

YT
XX

XX
XX

XT
XX

YT
TX

XY
XT

TX
yiT

»X
TT

rT
YM

Galutinas 
Nupiginimas

Turner Brothers
Pratuštinimo
Išpardavimas

Mes pergrupavome visų savo likusį 
tavorą. Tie yra tikrai paskutini atpi
ginimai ant siu tavory — ant siutų 
ir overkautų, įskaitant Kuppenhei- 
mer Gerus Rubus, Fashion Park, 
Hart Schaffner & Mara ir kitų.

Siutai ir Overkautai kurie buvo 
verti $40 ir $45 

Dabar

$29.50
Siutai ir Overkautai kurie buvo 

verti $50 ir $55
Dabar

$34.50
Siutai ir Overkautai kurie buvo 

verti $60 ir $65 
Dabar

$39.50
Siutai ir Overkautai kurie buvo 

verti $70 ir $80 
Dabar

$44.50
Proga dėl uždirbimo pinigų, nes čia 
yra pinigų taupymo proga. Pamaty
kite juos bile krautuvėje.

Turner Brothers
CLOTHING COMPANY

West Sides Didžiausi Rūbų Išdirbėjai

Madison prie Kedzie Halsted prie Roosevelt s
XTXXXXXXXXZXXXXTTTrXXlXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXTXXXXXXXXX

! Sveikatos Dalykai
I AR ATLETAI MIRŠTA 

JAUNI?

Daugelis mano, kad atletai 
miršta dar jauni būdami dėlto, 
kad perdaug išsitampo. Bet 
Valstybės švietimo Departa
mento supervizorius, Daniel 
Chase, kalbėdamas per radio 
pareiškė, kad tokia nuomonė 
yra klaidinga.

Anot p. Chase, netikėta mir
tis vieno kito žymesnio atleto 
davė progos kai kam manyti, 
kad atletika pavojinga ir kenk
sminga. Atletui tik tokiam 
atsitikime pakenkia, jei jisai 
pertraukia mankštinimą mus

Naudinga Pamoka
HEMORAIDAI

(pilės)

universiteto
dalyvavusių

Jūsų Vaikams

Gaukit 6% už jūsų 
taupymus

Jus galite padvigubinti 
savo dolerius į mažiau kaip 
12 metų jvestuodami j 6% 
Pirmų Morgičių ir Bonų į 
Reni Estate.

Beveik per 14 metų lietu
viai įvestuoja labai saugiai 
šioje bankoje ir Mr. čaikaus- 
kas musų Lietuvių Depart- 
inente, maloniai išaiškins 
jums kaip jus galite įvestuo- 
ti savo pinigus su dideliu 
pelnu.

Atsilankykit šiandien arba 
šį vakarą

Bankas atdaras nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street
STIPRUS VALSTIJINIS 

BANKAS
Resursų vir^ $11,000,090.00

Atdara šį vakarą nuo
6 iki 8 vakaro

kulų ir stojus kompeticijon su
silaukia nemalonumų. Visgi 
dėlto moksliški tyrinėjimai pa
rodo, kad nuomonė buk atletai 
trumpai gyvena yra klaidinga.

Dr. Meylan 1904 m. tyrinė
jo 152 Harvardo 
laivų irkluotojų,
tam sporte nuo 1852 iki 1892 
metų. Iš tų, 122 ir dabar te
begyvena. Iš trisdešimties mi
rusių užmušta kare. Tik du 
mirė širdies liga ir tik vienas 
džiova. Tik du skundėsi bloga 
sveikata, bet jie jau buvo 57 ir 
66 metų amžiaus. Tik du te
manė, kad laivais irklavimas 
pakenkė jų sveikatai. Devy
niasdešimt keturi nuošimčiai 
buvo liuosi nuo širdies, pilvo ar 
kepenų ligų net vienuolikai me
tų po to, kai jie kolegiją aplei
do. Penkiasdešimt nuošimčių 
visiškai nesirgo, kiti tik i>o kar
tą tesjrgo. .Aštuoniasdešimta 
tapo sėkmingais biznieriais ir 
profesionalais, o^dyidešimt ta
po žymiais t^utbs vadais.

Dr. Anderson tyrinėjo 807 
studentų Yale universiteto, ku
rie nuo 1855 iki 1895 metų da
lyvavo bėgimo, baseball ir foot- 
ball sporte. Rezultate pasiro
dė, kad tik keturi iš jų mirė 
širdies liga, du iš tų sulaukę 
68 metų amžiaus. Nuošimtis 
mirusių’ atletų studentų buvo 
7.?, kuomet kitų studentų 12.9. 
Dr. Anderson pabrėžia, kad ty
rinėjimas parodė, jog Yale uni
versiteto studentai nemiršta 
jauni ir jų mirtis priežastimi 
nėra širdies liga, kaip kai ku
rie kad mano.

Nors autoritetingi asmens 
tvirtina, kad ilgas ir sunkus 
mankštinimąsis normaliai šird- 
džiai nekenkia, vis dėlto pas 
gydytoją dažnai atsilankyti nie
ko nekenks. (FLIS),

Prirašant savo kūdikį j musų 
Kalėdinį Kliubą, jus išmokinsite 
jį naudingų dalyką — sis tema
tiką taupinimą, tas pasimokini- 

. mas yra labai svarbus jūsų kū
dikio ateičiai.

Atsilankykit į musų bankų da
bar ir išsiimkite nario kortų mu
sų Kalėdinio Kliubo dėl savo kū
dikio ir dėl savęs.

Peoples ^r^Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
Vieša Padėka

Šiuom išreiškiu padėką gerbiamam 
advokatui Antanui A. šliakiui už jo 
gerą ir teisingą patarnavimą. Pata
riu ir kitiems lietuviams turintiems 
kokius nors reikalus kreiptis prie ad
vokato A. A. Šliakio, o jis patarnaus 
teisingai visokiuose Jegališkuose rei
kaluose.

THE. PADAVICZ.

Garsinkites Naujienose

PIANŲ IR KITOKIŲ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ KRAUTUVE

Parduodame labai sumažintomis kainomis ir
ant lengvų iš,mokėjimų.

Didžiausias Rasi
skyrimas

Gulbransen Pianų ir ki
tų augštos rųšies išdir- 
byščių kainos.

$125 iki $700
Bnmswięk Radiola 

Super-Zenith
De Forest, Freshman, 
Masterpiece ir kitokių 
Radio aparatų kainos. 
Pradedant

’ $35 iki $600
Tik ką aplaikėme daugybę naujausių Lietuviškų 
Rekordų ir Piano volelių.

Krautuve atdara vakarais ir nedėldieniais
x iki 2 valandą po pietų

Jos. F. Sudrik
3343’3327 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
I 1 U!’. 1 1 ■ - -ngg

11106-08 Michigan Avė. .
Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1925, kaip yra pa- 

darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ....................................
Overdraftai .... .................................................
J. V Valdžios Investmentai ..... !...................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .............
Rakandai ir įrengimai .................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ..............................

Viso turto ......................

ATSAKOMYBĖ
Capital Šlakas ...........
Surplus ........................
Neišdalintas pelnas .... 
Rezervą accountai ......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ......................
Priguli Bankoms .......
Re-discountų ...............
Kitų atsakomybių .......

Viso atsakomybių

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo Iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom —'Nemokat
Išegzaminavimas ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738ZW. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte.

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 

pasisekimo 
nuo chroniškų, labai 

sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio figų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. AŠ geriau no
riu apsaugoti svei
katą Šios šalies 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Ai ti
nau, kad aš galiu 
suteikti jums ge
riausi gydymą, koks

yra žinomas me-dicinos moksle.

‘'606” EG"ytt “914’
TIKRĄ PAGELBĄ 

{čirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, (čirškimai tiesiai | gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serums ė te
pus, antitoksinus, specialee (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai. Į > Ą > ' > > ,

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

337 W. Madison Stn Chicago, III.

$3,029,777.41 
....... 684.32 
... 125,872.68 
... 845.485.01 
...... 5,691.68 
... 669,961.18 
.....  1,201.75

$4,678,674.03

$200,000.00 
150,000.00 

. 110,081.87 
... 84,671.72 
.... 8,042.50 
4,114,131.08 
... 10,134.74 
... 40,000.00 
... 11,662.12

$4,678,674.03

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Vienlaikinis Ypatiškas Gydymas. Nedaro 
Skirtumo Kokia Liga, Tiktai

$1.00 D»s $1.00
pasekmingas gydymas naujausiu budu

Francuzų ir Vokiečių Specialistų išrastas naujausias būdas gydy
mo užsisenėjusių ir staigių ligų. Pasirodė esąs labai pasekmingu, kad 
net susidomėjo Paryžiuje ir Berlyne. Aš studijuodamas šitą naują bū
dą gydymo per tūlą laiką Paryžiuje Šv. Mykolo Ligoninėje ir Berlyno 
Universiteto Klinike pastebėjau, kad daugybė ligų, pripažintų gydyto
jų nebeišgydomomis, galima dar išgydyti.

Todėl gi, jeigu jusu kiti negalėjo išgydyti, tai ateik pas mane. 
Mano pilnai įrengta Bakterijologiška Labaratorija ir aparatas Radio- 
Scope-Raggi-X-spindulių, egzaminavimas kraujo ir šlapumo, atidengs 
man jūsų ligos tikrą stovį ir jeigu aš pasižadėsiu jus -gydyti, tai jus 
atgausite savo sveikatą ir pilną tvirtumą. Ateik pas patyrusį specia
listą.

Patyręs Specialistas arba Profesorius neklaus jūsų ką jums skau
da, ko jums neužtenka arba kokia liga sergate, bet jisai patsai pasa
kys, ar galima jus išgydyti, ar ne. Patyręs specialistas turi taip daug 
įvairių ligų gydymui, kad lengvąi jas pažįsta iš ženklų ir apsireiškimų. 
Kaip tiktai jisai užbaigia, pilną egzaminą, tai ir žino tuojaus ką reikia 
daryti, kad išgelbėjus sergantį, ir kaip jį gydyti, kad sugrąžinus jam 
sveikatą. į

Mano ofisai yra aprūpinti' pilniausiai visokeriopais gydymo apara
tais, išrastais garsių Profesorių ir Specialistų, tokių kaip Profesoriai 
Nicola Tešla ir D’Arsonval ir daugelio kitų. Mano 40 metų patyrimas 
gydyme ligonių ir studijavimas geriausiose ligoninėse ir klinikose Pa
ryžiaus, Romos ir Londono^ davė man patyrimo pasekmingai pergalėti 
sunkiausias ligas, kurias kiti gydytojai pripažino nebeišgydomomis.

Aš vartoju pasekmingai gerai žinomus budus gydymo Baktery- 
nais, Gyvūnų Ekstraktais ir čiepais ir dar vieną garsų pasaulinį būdą 
gydymo,, kurio čionais negalima minėti, bet kurį reikale esant pttvar« . 
toju.
NEKENTĖK ILGIAUS, TIKTAbATSILANKYK O PERSITIKRINSIU

DR. C. C. SINGLEY '
SPECIALISTAS

ft Room 1012-1015-1016 Great Northern Budinke 
l 20 VVest Jackson Boulevard, arti State gatvės 

(Paimkite elevatorių iki 10-tų lubų)
OFISO VALANDOS: Nuo 10-tos ryto iki 1-mos po pietų. Vakarais nuo 

5-kių iki 7-nių. Nedaliomis nuo 10-tos ryto iki 1-mos po pietų.
"i 1 ■ ....r . ... ; <■' ■■ i "’i* ~—

DR. A. WĄRCHALOWSKI
OPTOMETRISTAS^

Egzaminuoją akis —- pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskjo aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nėšlėllo] nuo 11 iki 12 dieną

tei i,........... ......... , , . i^i—

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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.

DR. ROSS NAUJA IR PA- 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, ste* 
tos, uiseudlntoi ir uškrečiamoą ligos vlM 
išgydomos.

Vartojami Baugiausi ir geriausiai 
metodaižinomi

metų

pagerintas

606
ir tikrai Europinis L*, 

eecide gydymas si ♦ei
klume. Vienatinis ay- 
dymai nuo sifilio o ♦ 
damai uš 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina po* 
kraujo ir užkrečiamų ilgų. Kad išgydšiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yjpvar. 
tojamas su geru pasisek nu u flei gųtavime 
stiprumo silpnėms vyramo. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gUlų, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

ir jau išgydė tūkstančius 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus v* 
r* gydymą. Vienatinis geriausiai Įrengtai 
bfisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis g> 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir U.

Oratorijos egzaminacija dykai tu yydrrar*
Patarimas Dykai

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

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

kampas Monmc tyi, (Jhicago
Vyrų priėmimo kambąrys 50|. Moterų frfc 
ėmimo kambarys 508.

Penktas AugsiCrilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nito lo ryto f’il ą 
vakare. Ne<1P|i<|J }><&> I" •<( ' atėnę' P* 
nędėUaia, ri*<e>lutni» ir »ui>uivmui nuo 
ryto iki « km.,

Atsakantis medikalls patarnavimas suteiki 
Jums 
mus. 
niM.

Garsinkitp.s Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, TU. šeštadienis, Vas. 6 d., 1926

CHICAGOS lietuvių Rateliuose
Žilos Chicagos Lietuviu draugi

jos apsisaugoki!
Suimti keturi lietuviai kai 

flnami už plėšimus
Koks tai Komitetas šelpti 

Europoj politinius kalinius, 
■siuntinėja į draugijas laiškus, 
kaulindamas aukų,. arba prašo 
išrinkti delegatus į kokį ten 
susirinkimą. Laiškai parašyta 
labai verkiančiu tonu ir kreipia
mi daugiau j žmonių jausmus.

Draugijos gavusios tokius 
atsišaukimus, turėtų jups pa
siųsti tuojaus į gurbą ir negai
šinti laiko svarstymui. Tų at
sišaukimų rašytojai yra mek- 
leriai komunistai. Vieni jų 
taip priprato iš aukų gyventi, 

... Ikad dauguma jų tik ir svajoja jie nori pasiliuo-i. . , . , .. .. _ ...• -r.,,.,, 'kaip sugalvojus kokį skimą n
nesupran- 

skimų 
žmonių. Žmonės šiaip neduoda 
aukų komunistų lyderiams, tad 
priseina tverti įvairius komite
tus, kad tik kaip nors prilin
dus prie žmonių ir gavus aukų

. Dabartinis ko
munistų jjbrfgavimas tai tikras 
bišofizmas, kaip Bišofas pats 
suvalgė iš žmonių išviliotus pi- 

47tK nigus, taip pat ir komunistai 
$50,000 visas sudėtas aukas patys su

valgo. Jiems nerupi Kokie ten 
politiški kaliniai, jiems tik yra 
svarbiausias dalykas gauti pini
gų ir išgelbėti save, knd nerei- 

|kėtų eiti dirbti. Antra, jie iš
vardija visą eilę šalių, kur po
litiniai kaliniai yra kankinami 
kalėjimuose. Tik komunistai 

I užmiršta Rusiją, kur šimtai 
j lakstančių daibo žmonių pūna

1 į kalėjimuose. Man pačiam pra- 
. . v v. . , .... . eita vasara teko matytis suvisi šeši vogtu automobiliu iš-| 

važiavo plėšimams, -^kuriuos • 
pradėjo nuo šv. Jurgio bažny
čios ir į trumpą laiką padarė 8 
plėšimus. Tarp kitko jie api
plėšė Lithunian-v\merican res
toraną, 4081 Archer Avė., kur 
jie paėmė $250 pinigais ir jan
kis moterų kailinius, bet dau-| 
ginusia jie apiplėšė 
gatvėse.

•prie 35 
ir tapo suimti.

Iš šešių jaunuolių reikalaujama i 
$975,000 kaucijos. Papildė 8 
plėšimus i 30 minučių.

Prieš teisėją William R. Fet- 
zer tapo-^astatyti šeši jaunuo
liai, kaltinami, kad jią papildė 
aštuonius plėšimus j 30 minu
čių. Visus juos teisėjas atida
vė grand jury, kartu pareika- i 
Jaudamas iš jų viso $975,0001 
kaucijos, jei 
suoti iš kalėjimo. Tarp suimtų
jų yra ir keturi lietuviai:

John Jackson (Jakštas), 
3443 Auburn Avė., gal kokių 
17 m. jaunuolis. Iš jo pareika
lauta $200,000. kaucijos.

karionės pas pp. žilvičius. Visi 
kaip vienas nuvyko šuva įgyt 
paruoštą pp. Žilvičių vakarienę. 
Dar pasikalbėję ir pasitarę at
stovai skirstėsi į namus paten
kinti kaip suvažiavimu, taip 

vakariene. — Delegatas.

to diskusijos. įžanga padengi
mui lėšų 15c. Pradžia lygiai 
10:30 vai. ryto. Visi kviečiam 
atsilankyti. —V—-kis

ir Bridgeportas

kuopos,

linkėjimų, 
paaiškino, M,

“Open Forum” puoš 
gera muzika

va-

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Sausio 30 d., šeštadienio 
kare, per pasidarbavimą p-nios 
Domicėlės Nausiedienes ir Ve
ronikos Baranauskienės, buvo 
surengtas labai šaunus vakaras

Petruševičius ir A. Grušaitė .paminėjimui vardadienio Mar- 
duos smuikų duetą. • celės 'lamanauskienės. Į p. p.

Tamanauskų namus, 839 W. 33 
P'L, susirinko didelis būrys 
svečių, kurie linksminos prie 
geros muzikos. P-ia M. Tama- 
nauskienė labai dėkinga yra 
draugėms už surengimą tokių 
gražių varduvių ir taipgi taria 
nuoširdų ačiū už suteiktas to
kias dideles dovanas, kaip fron- 
tinį setą, rankų darbo staltiesę, 
lovą uždangalus ir daugelį kito
kių dovanų. Reiškia didelę pa
dėką visiems atsilankiusiems į 
jos namus, ir tiems, kurie pri
sidėjo prie surengimo, bet ne
galėjo dalyvauti šiame vakare.

— Svečias.

“pamokslą” ir pačiam Krušni, 
— mat kaip bolševikai susi
draugavo su savais: pametė ir 
savo “geležinę diktatūrą” ir 
pas juos dabar yra “veikom” 
visi. Buvo vienas svečias p. 
St. Grišius, irgi pasakė keletą 
žodžių, linkėdamas 6-to apskr. 
geros pasekmės ir kad sekan
čiam metiniam suvažiavime 
butų jau ne penkios 
bet dešimt.

Po visu kalbų ir 
mandatų komisija
kad dalyvauja penkios kuopos 
su 23 atstovais ir keturiolika 
neatsilankė. Atstovas iš 74 kp. 
p. ’l iijonis nusiskundė,, kad 
sekretorius nepagamino manda
to. Reiškia, niekurios kuopos 
yra labai apsileidusios ir neat
lieka prideramo darbo.

Suvažiavimo pirm, buvo iš
rinkta p-ia K. Katkevičienė. 
Sekretorius K. J. Semaška per
skaitė protokolą iš pereito su
važiavimo. Protokolas priim
tas vienbalsiai. Prasidėjo ra
portai. Pirmiausia išdavė ap
skričio vaidyba. Valdyba turė
jo pagaminusi visa kartu raš
tišką ir sekretorius jį perskai
tė. Raportas gana gerai apdirb
tas. Iš raporto pasirodė, kad 
6 apskr. gana gerai veikia, yra 
surengęs šeimynišką vakarėlį 
ir liko pelno $42.55. Po 
sekė kuopų atstovų raportai. Iš 
raportų pasirodė, kad prigulin
čios prie 6-to apski. kuopos 
gana gerai gyvuoja ir turi ne
mažai pinigų. Turtingiausia 
kuopa yra 185 kp. iš Ind. Har- 
bor, Ind. Naujų sumanymų 
buvo gana daug. Buvo svarsto
ma ir ąpie perkėlimą centro į 
Chicago, bet paskui paliko kuo
poms pasitarti savuose susirin
kimuose.

Buvo renkama nauja vaidy
ba šiems metams. Išrinkta: 
pirm. P. S. Rindokas, vice 
pirm, p-nia Šatkauskienė, ižįd. 
p-ia P. Balickienė, prot. sekr. 
K. J. Semaška, fin. sekr. N. 
Dubauskas, 
Bartkus, org. 
das. Sekamas 
įvyks Indiana Harbor, Ind.

užbaigus dienotvarkę, pirm. 
K. Katkevičienė paprašė nau
ją išrinktą apskr. pirm. P. 

nieko nepagelbėsi, tik dar dau- pratarti keletą žodžių.
Pirm, pasakė turiningą, pritai- 

galės gražius • suvažiavimui prakalbėlę 
tokius i1’ Prižadėjo dirbti pagal išga

lę dėl SLA. naudos. Suvažiavi
mas tuo užsibaigė.

Po suvažiavimo p-ia žilvitie- 
nė paprašė visus atstovus, kad 
nesiskirstytų, bet eitų ant va-

iškaulijus aukų iš 
tančiu komunistiškuC B t

Bruno Venckus, 3303 So. < 
l’nion Avė., iš jo taipjau parei-' pragyvenimui, 
kalauta $200,000 kaucijos.

Tony, Rockus, 931 \V. 34 PI.
pareikalauta $175,000 kaucijos.

Julius Liuke, 232 \V.
Place, pareikalauta 
kaucijos.

Kiti du suimtieji yra vienas, i o 
lenkas, Chester Schilling, 722 
\V. 22-nd St., iš kurio pareika
lauta $175,000 kaucijos ir vie
nas airis, John \Vinter, 3712 
Emerald Avė., iš kurio pareika
lauta taipjau $175,000 kauci
jos.

Kaltinama, . kad vieno sek-

praeivių 
Neužilgo jie sugryžo 

r llalsted gatvių, kur

eita vasara teko 
daug žmonių kątik iš Rusijos 
atvykusių ir pastebėti, kaip 
jie su dideliu sielvartu pasako
jo apie bolševikišką nelaisvę 
Rusijoj. Ir tokie veidmainiai 
dėl savo naudos drysta kreiptis 
j draugijas ir kviesti j pagelbą, 

; kad liuosuoti kalinius, o patys 
pritardami didžiausiam despo
tizmui — bolševizmui.

Politinius kalinius reikia gel
bėti, bet su komunistais jiems

maršalka Steponas 
l)r. A. Montvi- 

suvažiavimas

Visuomenės Darbo Sąjungos 
rytdienos “Open Forurn” bus 
papuoštas gražia muzika. Tai 
bus padaryta rupesniu p. J. 
Grušo, vedėjo Jaunuolių Orkes
tro ir žinomo musų darbuotojo, 
o todėl ir Visuomenės Darbo 
Sąjungos nario. P-as J. Grušas 
yra karštas rėmėjas kiekvieno 
kultūrinio darbo, prie kurio jis 
noriai visomis savo pajėgomis 
prisideda. 'lodei tai jis štai 
jau kelipti metai veda Jaunuo
lių Orkestrą, lavina vaikučius 
muzikos ir dabar ta Orkesta 
užauginusį didelį Orkestrą, su
sidedantį is gerų muzikantų, 
daugelis kurių jau yra baigę ir 
muzikos konservatoi i jas.

Remia jis ir Visuomene 
(p Darbo Sąjungos paskaitas. Ir 

šiai, kad jas paįvairinti, pada
ryti dar smagesnes ir todėl la
biau lankytinas, jis sumanė pa
puošti jas muzika, kad susirin
kusi publika, iki paskaitos pra
sideda, turėtų gražią pramogą, 

Todėl tai rytdienos “Open 
Forum” ir bus su muzika. Mu
zikais gi bus gerai pasižymėję 
musų jauni smuikininkai p. Mi
kas Petruševičius ir p-lė 
na Grušaitė. Abu yra 
tingi smuikininkai, daug 
pasižymėję geriausiuose 
certuose ir jų puikiu griežimu 
—smuikų duetu kiekvienam 
atsilankiusiam į “Open Forum” 
bus smagu pasigerėti. Jiems 
pianu tęi palydės p-le Eugenija 
Grušaitė.

Tema rytdienos “Open 
rum” bus: “Ar civilizacija 
lia dorą?” Referentai bus 
A. J. Karalius i. k. Kodu.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAI

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union A ve. 

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.
’ ...... . i i i ■—

esti
aidą įtempimą, kurt.

(Seka ant 7-to pusi.)

galvos skaudėjimo 
aptemimo, nervuotu 

akių karštį, atitaiso 
uima kataraktą, ati 

tako trumpregystę ir
Prirenka teisingai akinivi, VUuo 
se atsitikimuose egzamin&vitos da 
romas su elektra, parodaxčf% m 
žiausias klaidas. Speciali f.iyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1( 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Ftoulrvned 7589

svaigimo, akių 
mo, skaudamą 
kreivas akis, n

TEODUSĖ DAUGELIENič 
(?o tėvais Mikutaitė)

WEDZES RIKIS SU DUDINŠ- 
KU VASARIO 18 D.

Ant galo, po ilgų kalbų ir 
derybų Adomas Wedzes sutarė 
ristis su D. 
18 d.

Buvo kilę 
referee, bet 
“Referee už 
dėl to susitaikinsime.”

Kiti vidurinio svorio ristikai 
irgi subruzdo ir rengiasi 
savęs persitikrinti.

1 ginu apsunkinsi, 
priešai visados 

'argumentus turėti prieš 
'gelbėtojus, nurodydami į Rusi- 
1 ją-

Draugijos turi žinoti, kad 
prisidėjusios prie komunistiškų 
komitetų, jos nedirbs naudingą 

, darbą, o tiktai penės čia vieti-
mus, Amerikoj, bolševikiškus 
komisarus. —I*. M.nesusipratimų dėl 

Adomas pareiškė: 
mane nesi ris, tad

tarp

Iš SLA. 6-to apskr. 
suvažiavimo

SLA. 6 apskr. suvažiavimas 
įvyko sausio 24 d. Mildos svet. 
Suvažiavimą atidarė pirm, p-ia 
K. Katkevičienė. Pirmininkė 

Rytoj 4 vai. po pietų l’niver- atidarydama suvažiavimą pasa
gai atletikos kliube treniruosis (kė trumpą, bet gana turiningą 
įvairaus didžio ir įvairaus svo-' prakalbą, pareikšdama tikslą 
rio ristikai. suvažiavimo, kad tai yra

 (metinis suvažiavimas ir kad 
ZANAVIČIUS PASIRENGĘS mes turime rimtai, bet ramiai 

tsvarstyti reikalus. Po prakal- 
dabar, jbos pirm, paprašė tris atsto- 

baimės vus į mandatų komisiją, — pp.
Zanavi

Rytoj treniruosis ristikai 
tikos kliube

Atle-

Aldo- 
talen- 
sykių 

kon-

Fo- 
ke- 
Dr.

JONAS DANIELIUS H. ; • ; V
Mustj mylimas vyras ir 

velis mirė pėtnyčioj, vasario 
5 d., 1926 m., 1:10 vai. po piet 
po ilgos ligos, sulaukęs 57 m. 
amžiaus; gimęs Pagirių kaime, 
Eržvilko vai., 'Tauragės aps., 
palikdamas dideliame nuliudi
me savo mylimuosius ir my
linčius moterj Oną, 3 sūnūs: 
Simonų, Jurgi ir Pranciškų 
Amerikoj ir 2 sunu Lietuvoj. 
Juozapą ir Petrą. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę 
kelionę namuose 717 W. 19»a 
Place.

tė-

Jeigu Požėla nebijo 
tai aš jam įvarysiu 
ant matraso, — sako 
čius.

KIMBALL RUANAS
Dei tobulumo suvo baiso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

Laidotuvės 'įvyks utarninke, 
vasario 9 d., 8:30 va1, ryte iš 
namu 717 \V. 19tli PI. į Ap- 
veizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

SARPALIUS ŽADA PAMOKY
TI DZUK4

Pranų Kesilį, K. Čepuką ir p-ią 
Šatkauskienę. Pakol mandatų 
komisija .sutvarkė mandatus, 
pirm, paprašė žymesnius kuo
pų darbuotojus pasakyti po ke
lius žodžius. Pirmiausia kalbėjo 
atst. Pranas Rudis iš 185 kp.,

PIJANĮį KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Visi a. a. Jono Danieliaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir 

kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butinis & Cb. Tel. 
Canal 3161.

Vasario 23 d., įvyks Sarpa- atst. Pranas Rudis is 185 kp., 
liaus-Bancevičiaus ristynės. 'antras buv^o p. J. Trijonis iš 74 
Sarpalius sako, kad jis parodys kp., trečias p. K. Rugis iš 226 
dzukui, kaip reikia smarkauti.

Šimkus nori ristis su Požėla

J. Šimkus sako, jog pereitą 
sezoną jis sutikęs ristis su Po
žėla greko-romanų stiliumi, 
nors ir žinojęs, kad Požėla yra 
ekspertas to stiliaus. Tad da
bar, sako jis, Požėla turėtų su 
juo persitikrinti • amerikoniš
kai. —X.

kuopos. Visi pratarė iš kuopų 
veikimo ir palinkėjo geriausios 
ateities veikime SLA. apskri
čio. Ketvirtas kalbėjo Dr. A. 
Montvidas. Dr. Montvidas pa
sakė gana gerą prakalbą apie 
jaunutį 6-tą apskritį ir jo nau- 

Viena, 6-tas apskr. 
laisvai

vvennersten’s
o

Bohcmian Type

MALT and HOPS Combined

Carsinkites Naujienose

dingumą.
duoda mums veikti ir 
svarstyti SLA. reikalus, antra, 
mes pataisėm ir 2 apskr. Ir taip 
pataisėm, kad 2-as apskritys 
duoda progą visiems prakalbas 
sakyti. Juk bolševikai buvo pa
sikvietę kalbėti iš vyčių krome- 
lio, o ateity duos progą pasakyt

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Mirė vasario 4, 1926 m., 1:15 
vai. po pietų 36 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Telšių 
apskr. Tverų para p. Pažėrė 
kaimo. Amerikoje išgyveno 13 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
smiKiBroniskivą 5 metų, 3 se
seris/Marijoną Česienę, Kot- 
riną Bauškienę ir Petronėlę 
Prapapienę ir 3 švogerius. 
Lietuvoje 3 broliai: Jurgis, 
Kazimieras ir Juozas.

Kūnas pašarvotas 5937 So. 
La Šalie St. Laidotuvės įvyks 
panedėly, vasario 8. Iš namu 
8 vai. bus atlydėtas j šv. Kry- 

yčią, kurioj įvyks pamaldos už velio- 
Po pamaldų bus 
šv. Kazimiero ka-

gedulingos 
,nC*s sielą, 
nulydėta j 
pinos.

Nuoširdžiai kviečiame visife 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę seserys ir švogeriai
& Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis Yards 1741.

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 

ĮįJĮĮgesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermi t ag e Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
• 4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

mano 
užga.

Ona Makaveckiene
t Mirė Pėtnyčioj, Vasario 5 dieną, 1-mą valandą po pietų, 1926 
m., sulaukusi virį 60 metų amžiaus; gimus Lietuvoj iš Žagarės mie
stelio, Kauno rėdybos, palikdama dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius, trys sunai Amerikoj, Vincentas, Antanas ir 
Edwar<las; trys dukterys, Veronika, Jenneta ir Pranciška Ameri
koj. Lietuvoj vienas sūnūs Juozapas ir duktė Ona. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, namuose 4435 So. Talman Avė.

Laidotuvės, įvyks Antradieny, Vasario 9-tą dieną, 8:30 vai. iš ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta j ŠV. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, draugai ir pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Visi Vaikai
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 4040. ♦

Lie tuvių Dentistas pa tar
naus geriau.

Traukimas dai.tą be &kixisno. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiaugią mai* 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
N*tSl Ava.

Akiniu Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva?
Ar jūsų akys ašaroja: 
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:31) ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
3210 So. llalsted S t., 
Tel. Boulevard 9663.

/ Serganti Žmonės
Jei norite ne
rasti pagelbą 
nuo savo kenr 
tėjimų eikite 
| naujai įs
teigtą EIJRO- 
PINJ-AMER1- 
K O N I 8 K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 
—“LINCOLN 
M E D 1 C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
rengtaa vė
liausios m ado*
mnfiinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta is kitų Aalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus . Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos bu musų naujausiu meto
du, jleidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. Sis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaiSta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DK. 
BOWF.S — pripažintas specialistą? per 
daugel} metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo. nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, žonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NAC1JA ir 
kraujo ižbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyk it savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė su kitais gydyto
jais. Si yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 2-ran aug Itus 

Virėuj Triangle Restauranto 
Sekamos durys nuo AMor teatro

OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:30 
vąkare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

■■■HOUSE OF HEALTHibb 
Ištyrimas Kraujo 

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 

Del tikro iityrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egsami- 
nnciją. litiriame Alapumą, kraują, 
ižtirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius 
dus dėl tikro iityrimo ligos,
gi atsakant gydymą dėl gerų 
sėkmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI- O 
NACIJĄ yra tiktai 4>O

Liga tikrai ištirta, jau yra pu- ■ 
siau išgydytą. Jeigu sergate, ne- 
kentėkite ilgiau, remianties gydy- t
tojų spėliojimai:). Ateikite 
HOUSE OF HEALTH dėl tikro ■
fizinio ir laboratorijos iiegzami- L

. navimo, kuri parodys jūsų ligą 
kuoaiikiausiai. I

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jųa 
.kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visae užsisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugštumus krau
lyje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioj* 
nors svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime, atsilankykite 
pas -mumis. Ateikit šiandien I 
Saugokit savo sveikatą!
"Gali atlikinėti sunkius darbus Ir 

džiaugtis gyvenimu"
"Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl jgau- 
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 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
no, kaip

Linkiu ___ ___ .
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs”.

WILLIAH C. ALM,
8044 Grattan Avė.

Turime daug panagiai liudijan
čių laiAkų.
Ką Darolbc Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:80 vakare. Utarninke, s*- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedalioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną.

HoiWHmlth
. nsnumoN «muxMQ <»

164 W. Washington S t

sunkiai dirbti ir 
gyvenimu. Turėsit* daug 
iŠ mano kaimininkyatės 
paiystamų, nes Visi ii- 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasiseki*

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.



A

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Lieiuviii Ratefiuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Sunkiai klojasi
Lietuvių bolševikų ekspedici

jai keliauti į sovietų Rusiją 
sunkiai* klojasi. Susirinko vyrai 
apkalbėti reikalus ir kelionę į 
“darbininkų šalį,” kad užimti 
dideles plantacijas ir užauginti 
daug rugių, turbut vodką da
ryti. Pasirodė, kad ne visi da 
sumokėjo visus pinigus. Tos 
ekspedicijos organizatorius V. 
Strygas įdėjęs tik $25; kiti po 
$150 ir t. p. Nutarta dabaigti 
mokėti, bet vyrai jau nusimi
nę. Strygas, kuris tik kitus 
nori siųsti Rusijon, bet pats 
visai nesiskubina važiuoti, aiš
kinosi, kad jis negalys atsiimti, 
atgauti pinigus, tad žadėjo į 
kitą susirinkimą atnešti; kiti 
atidėjo taipgi ant toliau. Stry
gas skundėsi, kad jį* už tai kas 
tai pajuokia; jis esą galėtų 
suareštuot “Naujienų“ rašyto
jus. Kiti jo draugai tik nusi
juokė iš jo, bet ir patys pama
tė, kad ir verti juoktis. Jie 
mano, kad Rusijos žmonės yia 
tiek kvaili, kad nemoka nixlirl>t. 
laukų, todėl badauja. Jie, nu- 
važiavę galėsią užauginti gerus 
javus, didei praturtės ir paliks 

, bolševikiškais milionieriais.
Jau bolševikiškos ūkės ekspe

dicija turbut y sumažės, nes 
“draugas“ Strygas apsivedė. O 
gal važiuos su visa savo šeimy
na? — Vanagas.

Pocienė Tikimės gauti į programą 
dar chicagiečiams negirdėtus 
“grinorius”, kurie išpildys link
smąją programok *rtalį. Juokų 
tai bus, nes žinom, kad du 
“grinoiiai” rengiasi su nepa
prastu numeriu. —Komitetas.

MUSŲ ŽMONĖS KURIE 
UŽAUGO SAVO PAČIŲ 

PASTANGOMIS

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

PRANEŠIMAI
Simano Daukanto Draugija laikys 

mėnesini susirinkimą, sekmadieny, 
vas. 7 d. š. m., 1 vai. dienos, Chi- 
sagos Lietuvių Auditorium svet., 
3133 S. Halsted gat. Visi nariai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.—P. K.

SIŪLYMAI KAMRARiy
CICERO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

1 eatras- 
Muzika
■ • - .....  “ ——4

Rytoj koncertas

Ona Pociene, kaipo Rosina, 
operoje “Sevillijos Kirpėjas”.

Onytė!
Ji dainavo Lietuvos inžinie

riams, karininkams, ministe- 
riams ir prezidentams.

Ir sužavėti jie nenorėjo jos
pa leisti.

Bet ji ištruko ir atskrido at
gal savo gimtinėn pas mus chi- 
cagiečius.

Ji žinojo kad mes pasilgom 
jos. Ir ji gal pasilgo musų.

Nežadinamos Onytės sidabri
nio lakštingalos balso, musų šir 
dys rods pradėjo atbukti. Bet 
ilgesys jose augo. Ir dabar ne
kantriai plaka belaukdamos at
gimties Onytės žavėjančių dai
nų puotoj, kuri joms pažadėta 
šį sekmadienį.

Ir vėl širdyse jausim karštį, 
o vaidentuvėje dangų, • kada 
pasipils virpančių skambesių tas 
musų mylimos Onytės Pocienės 
balsas. — K. J.

Scenos mėgėju 
darbuotė

Taigi rytoj, punktualiai kaip 
8:15 v. v., prasideda Onos Po
cienės visu laukiamas koncertas. 
Tas įvyksta, kaip jau visiems ži
noma, Lietuvių Auditorijum. 
P-ia O. Pocienė jokios reklamos 
nei rekomendacijos nereikalau
ja, nes visi žinom kodėl yra 
kiekvieno chicagiečio priedermė 
būti šiame koncerte, tik primin
siu štai ką: viena, kad ji yra 
musų vietinė artistė dainininkė, 
antra, kad yra tikrai gera dai
nininkė ir įdomu bus ją išgirsti,' 
trečia, tai kad ji duoda pirma I ,, i / Į/aiuafcj'n i\ai tą
koncertą musų Auditoiijoj h , veiięaĮ{j vaidinant.

i Todėl M. Dundulienei ir Pir- 
(niyn Mišraus Choro mokyto-

Stato “Mildą

s ta-Pirmyn Mišrus Choras 
tys scenoje antrą kartą melo
dramą “Milda”. Šis veikalas jau 
buvo vaidintas Ciceroje, Liuo- 
sybės svetainėje. Publikos bu
vo prisinnkusi pilna svetainė. 
Visi buvo patenkinti vaidini- 

Įmu ir vaidinančių dainomis 
Į taip, kad daugumas iš žiūrėto
jų pareiškė režisoriai savo norą 
pamatyti dar kartą šią žiemą

nori su mumis pasimatyti. Tai-: 
gi chicagiečiai pasimatysim visi 
p. Onos Pocienės koncerte.

— D. M

“Tvanas” Chicagoj

Labai mažoje farmeleje 
ir menkame namely netoli 
Hodgensville, Ky., Abrao
mas Lincolnas, 16 Preziden
tas Jungtinių Valstijų, gi
mė vasario 12, 1809. Jo tė
vas nepripažino mokslo ir 
laikė jį kaipo tinginiavimą 
ir Abraomas mokinosi mo
kykloje mažiau negu metus 
laiko. Bet nežiūrint to jis 
pasidarė žymiausias žmo
gus šioje šalyje ir kaipo 
Prezidentas Jungtinių Val
stijų antras nuo Washing- 
tono. Nėra kitos šalies pa
saulyje kuri suteiktų tiek 
daug progų žmonėms, kaip 
Amerika. Joseph Triner, ku
ris mirė aštuoni metai at
gal, vasario 2, 1918, taipgi 
yra puikus pavyzdis dasie- 
kusio paties per save aug
što tikslo. Gerumas Trinerio 
Karčiojo Vyno abelnai da
bar yra pripažintas ir šios 
gyduolės dabar yra kaipo 
geriausias skilvio tonikas ir 
vidurių pravalnintojas. Jei 
jus kenčiate nuo bile kokių 
simptomų arba skilvio ne
sveikatos, pabandykit jas 
pirmiausiai. “Vartodamas 
Trinerio Kartųjį Vyną virš 
15 metų, galiu pasakyti, kad 
jos yra puikios gyduolės. Be 
jų aš jau negyvenčiau šian
dien0, taip rašo Mr. Steve 
Yurchey, RFD 1, Brid^e- 
ville, Pa., gruodžio 8. Jei jū
sų aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių negali 
jums suteikti Trinerio Kar
čiojo Vyno, Trigerio Lini- 
ment (nuo reumatizmo, neu
ralgijos), Trinerio Cough 
Sedative arba Trinerio Cold 
Tabletų, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

A įsakymas: $100.00 aht syk 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.

Kiekvienai riluąų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiamo savo centus 
dirbti dcl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos»Lbanką ar spulką?

Naujienų. \Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Indiana Harbor, Ind.—SLA. 185 
kp. susirinkimas įvyks vasario 7, 
3;30 vi po piet, Kethai’inė House 
svetainėj,! 3801 Deodor gat. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti j 
susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. Bukit laiku. Bus išduotas 
raportas iš buvusio 6-to Apskr. Su- 
siorganizavimo.—Valdyba.

Liet. Mot. Dr-jon Apšvieta mėne
sinis susiruikimas įvyks sekmadie
ny, vasario 7 d., 1 ;30 po pietų, 
Mark White Stiuare parko knygy
ne prie Halsted ir 30-os ąt. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

—Sekretorė.

..D-stės Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų susirinkimas atsi
bus vasario 7 d., 1 vai. po pietų, 
Bažnytinėj svet., 3501 S. Union avė. 
Kviečia Valdyba.

jūsų

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubas laikys, savo mėnesinį 
susirinkimą 8 d. vasario, 7:30 v. v. 
Strumilo svet., 158 Ė. 107 St. Na
riai makmėkit atsilankyti, nes bus 
svarbių svarstymų. —ALPP. Kliub.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

H Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)

Naujam name išsirenda* 
voja moderniškas 6 kamba
rių flatas, karštu vandeniu 
šildomas, tinkamas Advo
katui, Daktarui, Dentistui 
ar šiaip Profesionalui. Ga
na pigiai.

Matykite savininką:
1338 So. 48th Avė.

REIKIA patyrusių merginų prie 
dirbinio lingerie Ir kitų gražių prie 
mašinos darbų. Taipgi kalnierių dir
bėju, gera pradžiai alga. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite tuojau.
LEWIS DRESS CO.
325 W. Adams St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 
įtaisylna, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4. 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO 
1606 So. Halstcd St.

RENDAI ruimas vyrui ar mergi
nai. Garu šildomas. Vienai mašinai 
garadžius. 5704 So. Moznrt St. Te). 
Republic 6444. .

ISRENDAVOJIMUI kambarys, ap
šildamas, visi parankamai, be val
gio. 6732 So. Maplcwood Avė. 1-mas 
augštas.

2

SALESMEN’Ų

KOMIŠINAS IR BONUS

FLORIDA ŽEMĖ

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtnH siekia .$11.000. Draugijoje 
yra. 3 pašelpos skyriai ligoje; $<>, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems nn- 
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyie Suvienytų X’ralsti- 
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygos 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno,Draugijos nario arba dėl pa- 
raiiku'ino galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halstcd 
Street.

Open Forum. -r- Visuomenės Dar
bo Sąjungos “Open Foruin” bus 
sekmadieny, vas. 7 d., lygiai 10:30 
y. ryte, Liet. Auditorijos mažojoj 
svetainėj. Tema: ‘‘Ar civilizacija ke
lia dorą?” Referentai — S. Kodis 
ir l)r. A. J. Karalius. Visi kviečia
mi atsilankyti. įžanga 15c.

Komisija.

Jauny Liet. Am. Tautiškas Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą Nedė
lioj, vasario 7 d., 1 vai. po piet, 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. llals- 
ted St. Visi nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti.—S. Kuneviče, n. r.

Pprakalboa bu paveikslais įvyks 
nedėlioj, vasario 7. 8 vai. vakare, 
Rayinond Ghapel, 816 W. 31 Sk 

—Rengėjai.

RENDON kambarys vyrams arba 
moterims, kad ir su vaiku. Kamba
riai šildomi ir pigus. Jeigu sutik
tumėt dviejuose gulėt, tai $6 i mė
nesi, kad vienas — $8. Yra elektra. 
Su valgiu ar be. 703 W. 21 PI. Chi
cago. Ant paskutinio augšto iš fr.

Pirmadieny, kovo 
Aušros” kambariuose (10900

Roseland.
8 d., -
Michigan avė.) p. St. Kodis skaitys 
l.aKkaltn t«Mia ---- “Amerikos politinių pnitijų istorija.“

Roseland. — Am. Liet. Piliečių 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą pirmadieny, vas. 8 d., Strumilo 
svetainėj, 7:30 vai. vak. Kviečiame 
piliečius ir norinčius tapti piliečiais 
prisirašyti prie kliubo.

—Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAf
IEŠKAU Karoliams Armino Bi- 

nčnų kaimo, Pašvitinio parap. pir
ma gyveno Pittsburgh Pa. Datfar 
gyvena Illinois vals. Taipgi ieškau 
Fi'ikso Barzdaus. Atslšaukit;

V. \VALOVICH 
5544 So. Prairie Avė., Chicago, 111.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

* Long distance handling.
Turime daug metų patyrimų.

3238 S'o. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7867 Office

Mums reikia keleto gerų 
vyrų reprezentuoti musų 
Floridos pasiūlymus Chica
gos lietuviams. Tai yra la
bai gera proga apsukriems 
vyrams uždirbti daug pini
gu
ATSIŠAUKITE TUOJAU 

Room 315
160 N. La Šalie Street 

Burnham Bklg.

Tel. Lafayette 5193-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKALINGA M vyrų į sindika
tą prie bizniškos prapęrtčs 79th St. 
Reikia turėti $350; tai yra pelnin
gas biznis. Kreipkitės laišku į 

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

Box 285

PAIEŠKAI) Barboros Gričienės, 
paeina iš Lietuvos iš Andrijavos. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. 
Prašau jos pačios, arba kas apie 
ją žino, pranešti; busiu Mėkinga. 
Labai norėčiau su ja susieiti.

MARC1JONA PETKIENE 
1338 So. Albany Avė., Chicago, 111.

IEŠKAU Anna Ruts arba Butavi- 
ČiUkės, Raiiianauskiėhės. Pirmiau 
gyveno 558 W. 18 St. Dalufr girdė
jau kad gyvena apie 63 st. Mote
ris juodų plaukų, stambaus sudė
jimo. Kas pirmas praneš apie ją, 
duosiu $5 dovanų.

J. Preilgauskas,

959 W. 18 PI., Chicago, 111.

APSIVEDIMAI

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfak 4620

KEIKALAUJAME patyrusio darbi
ninko ant fanuos. Vyras ir moteris, 
kurie mylit dirbti ant fanuos, atsi
šaukite greitai. Apie mokestį su
sitarsime.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. l^ifayette 7674.

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti uįio $100 iki $150 į 
savaitę. Atsisukite pas 

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė.

Roseland

REIK AI ANGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kuris priklauso prie uni
jos, tik unijistas turi atsišaukti, 
VVilliams, 438 N. Sawyer Avė.

REIKALINGAS patyręs bačeris, 
turi mokėti gerai anglų kalbą. At- 
sišaukit iš ryto 3657 S. Halstėd St. 
Tel. Boulcvard 0689.

AUTOMOBILIAIAPSIVEDIMUI paieškai! merginos 
arba našlės be vaikų ne senesnės 
40 metų. Aš esu našlys 40 m. gerai 
atrodau ir moku gerą amatą. Turiu 
savo turto. Katros manot turėt ge
rą gyvenimą, prašau rašyti. Nau
jienos. 1730 S. Halstcd St. Chicago. 
Box 666.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda viinonios gijos {vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. Ir 40c. Vilnouio& 
skiautes dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 XV. 33rd St. Prie Normai Ava

10% PIRMO įmokėjimo. XVillys 
Knight sedan, važinėtas 4700 mylių, 
malcva kaip nauja, daug naujų pri- 
dėčkų, bargenas, $650.

XV1LLYS Knight, coupe sedan, 
kaip naujas, bargenas, $750, 4614 
S. Ashland Avc. Boulcvard 8778.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasa
rio 6 d. 8 v. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorium svet., 3133 So. Hals
tcd St. Visi kliubiečiai malonėkite 
susirinkti laiku, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

—A. J. Lazauskas, sekr.
vasario 7 d., vakare bus vaidi
nama antrą kartą “Milda, mei
lės deivė”, M. Meldažio svetai
nėje (2243 W. 23 PI.).

, galima tikėtis, kad 
bus loši- 
veikian- 
labiaus 

po priežiiųra ga-

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

nėję (2243 
JŠį kartą, 

publika dar labiaus 
rnu užganėdinta^ nes 

ltieji veikale asmenys
teatras stato p.rmu kartu 3-jų |jjos režis()rfe jr suda,.o gražjų 
veiksmų Bergerio komedijų harmoniją dainuodami.
Tvanas Veikale f perstato-I 

mas gyvenimas Amerikos pro
fesionalų ir biznierių. Tas vei
kalas keletas sykių buvo atidė-! 
tas delei sunkumo jo pastatymoj veikalus scenoje pastato gerai, 
dabar jau rimtai paruoštas ir gaj (|ei ^a(j jjems vadovau- 
publika galės jį pamatyti va-,j 
sario 7 d. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tikietai nuo 35c. iki $1.

Vasario 14 d. eina antru kar
tu “Amžiaus balsas”, o vasario 
21 d. jubiliejinis vaidinimas, te
atro direktoriaus gerb. J. Vaič
kaus 20 metų sukaktuvių scenos 
darbuotės paminėjimui, “Valdo
no sūnūs , vienas iš giažiausių Auditorija tapo atidaryta 
lietuvių dramatinės literatūros koncertų ir teatrų, 
kūrinys. Po to teatras išya-1 Vasario 14 d. (sekmadieny), 
žiuoja gastrolėms į provinciją, va] p p prasidės iškilmės su 

............ ...................................... . Visi
Todėl esate prašomi ir kviečiami at-

Vasario mėn 7 d., nedėlioj, 
liuli Housc teatre, Polk ir llal- 
steU (įėjimas iš Polk gatv., ant-

kūrinys. Po to teatras išva-

Bendrai, northsidiečių Pir
myn Mišrus Choras įuoda Chi
cagos lietuviškajai visuomenei 
tinkamų pasilinksminimų ir

j ja geri scenos daibuotojai 
choro vedėjas. — Nėkutis.

Metinės sukaktuvės 
ir koncertas

ir

IJetuvių Auditorijos Valdyba 
skelbia visų chicagiečių žiniai 
apie metines sukaktuves kaip 

i dėl

taip kad iki Velykų teatrai duos1 prakalbom ir koncertu.
išviso tris vaidinimus. ««
patartina pasinaudoti proga ir silankyti, nes bus labai savotiš 
pamatyti paskutinių^ vaidini- kos iškilmės, 3 vai. durys atsi 
mus, nes repertuaras labai įdo- darys. , 
mus ir turtingas.

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vienų; dar įvairesnis paėmus vi
sus ąykiu. Čia matai įsimylėjus} 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes;’ vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo. •

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

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

Milda nnizikalis su dainomis va
karėlis stato Pirmyn Mišrus choras 
nedėlioj, vas. 7 d., Meldažio svet. 
Pradžia lygiai 7 v. vak. širdingai 
publikos kviečiame atsilankyti.

—Komitetas

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
ne jaunesnės kaip 30 metų ir ne- 
senesnės kaip 35 metų. Aš esu vai
kinas 37 metų amžiaus. .Aš dirbu 
anglių kasyklose. Vyrų prašau ne- 
rašinėti. John Gudaitis, Ward, 
W. Va., Box 64.

RAKANDAI

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

Koncertinę dalį rengia komp. 
A. Vanagaitis ir K. Sabonis. 

į Dalyvaus solistės-tai ir “Biru
tės” choras. Dalyvaujančiųjų 
i vardai — pavardės, bus paskel
bti vėliau.

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

Roseland-, UI.—-B.L.K. Vytauto (i-ja 
No. 2 susirinkimas Įvyks sekma- 
dienį, vasario 7 d., 2 v. po pietų 
K. Strumilos svet. 158 E. 107 Str. 
Visi nariai atsilankykite išgirsti 
raportų iš 1925 m. kaip draugija 
stovi.—R. Mikšys nutv rašt.

North Side.—SLA. 226 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks Nedėlioj, 
7 d. vas. 1822 vVabansla Avė. Liuo- 
sybės sv. 2 vai. po piet. Nariai ir 
narės teksitės atsilankyt ir užsimo- 
kėt mėnesines duokles ir naujų na
rių atsiveskite.—A. Martišius, sekr.

Detroit, Mich.—L. Ko-operatiškos 
Bendrovės susirinkimas įvyks 6 d. 
vas.-Fcb., 1926, kaip 7 v. vak. Pa
rapijos mokyklos svet., kampas 
Caraoni ir Wesminis Avė. Visi šč- 
rininkai malonėkit dalyvauti.

—L. K. B. Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
savo mėnesinį susirinkimą šešta
dienį vasario 6 d., 8 vai. vakare, 
Auditorium Svetainėj 3133 So. Hals- 
ted St. Gerb. kliubiečiai, malonėkit 
visi laiku pribūti, nes turim daugel 
svarbių reikalų aptarimui.

z —K. J. Demereokis, rašt.

ISRENDAVOJIMUI

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

RENDON ofisas ir kambariai 
gyvenimui, ant bulvaro, kam
pinis namas, mūrinis vėliau
sios mados, karštu vandeniu 
šildomas, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj, renda pigi, gyvena 
apie 250 lietuvių šeimynų nė
ra nei vieno lietuvio daktaro, 
N. W. corner 11 St. ir Sawyer 
Avc., pirma gatvė į vakarus už 
Kedzie Avė.

PAS1RENDAVOJA 6 kambariai, 
garu apšildomi, renda tiktai $50 į 
mėnesį. Randasi ant 3-ėių lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės į krautuvę, 701 W. 31 
St.

RENDON Storas su 4 kam
bariais gyvenimui kampinis 
naujas muro namas ant bulva
ro, tinkamas dėl aptiekos arba 
bučernės, karštu vandeniu šil
domas, lietuvių apgyventa apie- 
linkę, gyvena apie 250 lietuvių 
šeimynų, nei vienos tokios lie
tuvių įstaigos nėra šioj apielin- 

UŽ “Naujienas” galima mokėti sykį renda pigi, N. W. <kampas 
111 St. ir Sawyėr Avė. pihna 

Kedzie

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo ą-Čios valandos ryto. < Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti.

I savaitę arba sykį j mėnesį. < 
ranti pažymėtame zone, o da neap- . _ . ,
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” lve į vakarus nuo
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros A ve., 3220 W. 111 Mt. Green- 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tol. I „ .i -m 
Boulevard 9663). »WOOCt, 111.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėlės j šal), atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
L1TTLE STAR HAT CLEANERS

3228 So. Halsted SU
Tel. Boulevard 0179

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

John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 8324

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie moterų dresių. 
šaukite.

LEWIS DRESS CO.
3*25 W. Adams St.

Atsi

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius G 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, (i šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. XVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 Šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojikas 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo 
kambario setas, kaurai, lempos ir 
daug kitų dalykų. Pigiai — dali
mis. 1'611 XV. 55th St.

GROJIKLIS Pianas ir Velour 
seklyčios setas. Visai mažai varto
ti, turiu parduoti labai greitai už 
teisingą pasiūlymą. Galit matyti 
vakare arba nedėlioj prieš pietus.

4318 So. Talman Avė. 
Antros lubos.

PARDAVIMUI
MINKŠTI gėrimai. Groseris pi
ni. Agentų nereikia. 3302 W. 38

PARDAVIMUI bekernė, geras ol- 
se’io biznis, geroje vietojo, atsi
gaukit tuojau. 850 W. 18 St.

NEPAPRASTAS burgėtus, parsi- 
douda 5 Tūbų Radio Setas, $25. Pp- 
ter Ridolfo, 5434 So. Kilpatrick Avė., 
Republic 9678.

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo Imčernė ir grosernė. Per 
10 metu išdirbtu, ant didelio stri
bo — Michigan Avc. Parduosiu pi
giai; aš esu personas, nebegaliu 
dirbti.

Phone Pul'man 4228

■ - ' ............................................ ........
■ __________
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAi-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
$800 grojiklis pianas su gražiu 

bančiumi, 85 geri voleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110. Del išmokėjimo vieni metai. 
Michelinee.

2332 \V. Madison Street 
1 fl.

PARSIDUODA bekarnč Chagrin 
Falls, Ohio. Randasi 18 mylių nuo 
Clevclaml—Visi tinkami bekarnės į- 
taisai, biznis geras. Priežastis par
davimo—liga, šiame mieste yra Iik- 
tai 1 bekarnė* ant 3-jų tūkstančių 
gyventojų. Taipgi apylinkes farme- 
riai yra kastumerlai. Del platesnių 
informacijų galite atvykti ypatiškai 
pasikalbėti, nes esu atvažiavęs Chi- 
cagon—Šiuo adresu Mary Bcnnett, 
3144 So. Lowe Avė. Arba kreipkitės 
tiesiai šiuo adresu—Frank Bcnnett

PARDAVIMU! ARBA MAINYMUI Bakery. Chagrin Falls. Ohio. Prie- 
---------- žustis parUavhno—lig;;.

Savo bučernę ir gęosernę, vėliau-! ------- —
sios mados pasiūlymas, savininkus 
visai apleidžia biznį. Biznis toje' 
pačioje vietoje per 15 metų, prie j 
svarbios gatvės, netoli didelio to- j
X ii; g.^lnė Pa.SidUo-
kitą biznio r.oiną. da kiliai pigiai. Biznis išdirbtas
T< l. I.afayflte!;,owc; X' M‘ ,Per il«UM metus- Savininkas

- mainys ant namo arba loto, 
ir

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Vieta bizniška, ruimai gyvenimui. 
Kreipkitės tuojaus*. 10034 So. Michi
gan Avė., Tel. Pullman 3086.

BEVEIK UŽ DYKA!

Mainyk!
Savo namų, lotų arba biznį 
ant naujo 2 pagyvenimų 
mūrinio namo arba ant 
kampinio su 5 štorais namo, 
kuris neša 207<? ant įdėtų pi
nigų. Randasi prie 69th St; 
ir Haisted. šitoj vietoj nuo
savybės kila kasdien. Yra 
proga padvigubinti pinigus.

J. Sinkus and Go.
809 W. 69th St.

Pavasariniai Bargenar Ar nori tikrą bargeną?
čion rasi kelius.

GEBAI IK PIGIAI:

Pardavimui mūrinis namas 6
6 kambarius. Aržuoio iri- PARDAVIMUI:

mas, karštu vandeniu apšildo- ‘Mūrinis namas, 3 fl. po 5 kam
inas; įmokėt $4,000.00, kitus barių, elektra, vanos, cem. ba- 
kaip renda. 6734 So. Maplew<>od sement, viškos, šviesus iš visų 
Avė. * pusių* Įrtioketi tik $5000, o kai-

----- r------ na tik $9800. Randasi arli 34-os
Naujas mūrinis namas 5 ir 5 ir Haisted St.

kambarius. Aržuoio 
karštu vandeniu 
maudynės ir vid parankuniai. 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren
dą.

trimasj
apšildomas,I M,llinis nhr,‘“« - 5

elektra, basnit. įmokėti tite 
$1500, o kaina tik $6000. Ran
dasi ant Bridgeporto.

TURĖKIT SAVO LOCHA NAMA

PABS1DUODA grosernė 
kendžių krautuvė. Gali pii 
visą arba pusę. Sunku vienai 
laikyti. Parsiduoda St. Bernard 
šuo, geraj mokytas- $100.

1936 Canalport Avė.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Haisted St., 

Chicago, Iii.

Boulevard 9641

Negirdėtas Bargenas
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

naujoj kolonijoj. Maišytų tautų ap
gyventa vieta. Biznis eina gerai. 
Puikus įrengimai. Priežastis parda
vimo—apleidžiu Chicago. Kam rei
kalinga pasiskubinkit. Atsišauki! 
gausit bargenų. 7118 S. \Veslern Av.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui. 
5 ruimai gyvenimui. Nėra kito tokio 
biznio arti. Savininkas suteikia lystą 
ant ki**k tik nori. Gausite bargeną. 
5'106 So. Union Avė. Tel. Yds. 1321.

DELIKATESEN ir grosernė, be- 
kernės tavoras, saldainių, ice cream 
ir tt. Geriausioje vieloje, sena įstai
ga, darbininkų apgyvento] vietoj, 
smarkiame biznio bloke, neto i 
transferinio kampo, North Šitie, tu
riu parduoti, svarbi priežastis, ge
ri fikčeriai. didelis šlakas, pigi ran
da, gilru šildoma, 5 gyvenimui kam- 

ir vana, už $1809 nupirksite 
verta antra tiek. Atsišauki! 

nedėlioj.
2154 Lincoln Avė. 

netoli Webster

Medinis bizniavus narnas su 
penkių pagyveninių ir Storu. 
Mainysiu ant bile kokio biznio, 
bučernės, grosernės, ar loto. 
Kas interesuojasi tokiu dideliu 
brangenu, atsišaukite tuojaus.

Paul P. Baltutis and Co.
901 W. 33-rd St.

Yards 4669

Bargainl Bargain!

Muro namas 6 ir 6 kamb.
Naujus kampinis, 4 pagyveni- a,žuolo baigtas, pirmas fl. apšil 

mų muro namas, visi po 5 kam-'(|(imas. įmokėti tik $3000 kai- 
barius ruimai, extra dideli, in-^na tik $12.r,00. Randasi Marų.
taisymai pagal vėliausios ma
dos. 4 karų garadžius. Namas 
randasi netoli nuo Marųuette 
Park, 6554-56 So. Whipp!e St. 
Cash $10,000.00, kitus kaip ren
dą*

Manote.

MAINYMUI:

Pardavimui — gražiame Brighton Parke — Pardavimui 
2700 iki 2716 West 42nd Street

šeši moderniškai dviejų augštų, 5 kambarių mūriniai na
mai, aržuolo trimingai — svečių kambariai ir valgomieji 
kambariai — ugniavietės valgomuose kambariuose, kie
to medžio grindys, tile vana, bungalow stogas, sun parlo- 
rai, karštu vandeniu ir pečiumi šildomi, augštas skiepas, 
vaisiams skiepas, plieno konstrukcija, namai 23x50, lotai, 
29x120, lengvais išmokėjimais.

TAIPGI
2718 iki 2722 West 42nd Street

Trys puikus* 2 augštų, 4 kambarių mūriniai bungalow, ar
žuolo trimingo svečių kambarys, iš vidaus laiptai, bun- 
galow stogas, sun parloras, kieto medžio grindys, pečiu
mi šildomas, vaisiams skiepas, augštas skiepas. Namas 
23x45, lotas 29x120.

JACK DALEO
Savininkas ir statytojas

4500 So. Albany Avė. Phone Lafayette 7479

bariai 
viski), 
taipgi

po-

PARSIDUODA pečius minkštoms 
; nglims kūrenamas. Taipgi elektriką 
šildomas pečius ir didelis sienoiis 
laikrodis. 4652 So. Western Avė.

GERIAUSIA vieta mažai šeimy
nai. Nupirksi pigiai grosernę, sal lai
mų ir mokyklos daiktų krautuvę. Vie
tų gera, biznis senas. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 3518 So. 
Wallace Street.

CIGARU, saldainių, rašymui 
picros, sportiškų lavorų, mokyklos 
reikmenų, soda l'ounlain ir t. t. 

pigi 
i kampinė 
kambariai, 
geriausioj 
mokyklos, 
nupirksite. 
Atsišauk i t

ir 
daug šlako, 

remta, geras lysas, ger 
krautuvė, 4 gyvenimui 
smarkiame biznio bloke, 
vietoj, netoli didelės 
North Side, už 81950 
visky, verta dvigubai, 
taipgi nedėlioj.

Kampas Melro.se, I blokas j šiau
rę nuo Belniont.

Tik iki 13 dienos šio mėnesio, 
kas nupirks, tas pasinaudos iš kito 
nelaimės. Iš priežasties ligos šei
mynoj parduodu muro bizniavy na
rna ant loto 5(1 V135, 12 metų se
numo, per pat j savininkų statytas. 
2 šlorai ir I II. po 6 kamb. ir dvie
jų karų garažas, pečiais apšildomas. 
Remias neša $3,912 Į metus. Mor- 
gičiaus nėra. I'a'pgi sykiu parsi
duoda bučernė ir grosernė, biznis 
be knygučių ir kompylicijos, nes 
bučernių arti nėra, storas vienas 
vertas $5.000. Kas atsišauks pirmas, 
ląs nupirks viską už $34.000, 
$11,600 Įnešimo, šis pirkinys 
paimtas' *10,000 žemiau negu 
tas. Kreipkitės prie

A. P. KAIRYS 
3313 So. Haisted St.

> Antras augštas

su 
bus 

ver-

GARADŽIUS. PARSIDUODA biz
nis, su opšinu dėl pirkimo gara- 
džiaus namo. Mainysiu biznį ant 
loto arba ant mažo namo. Yra Cadil
lac, Tow t rokas, Cash Rcgistcr ver
tės $275.00 ir i.t. Išvažiuoju iš Chi- 
<agos. Del tolesnės informacijos at
sišaukite po šiuo antrašu:

1223 West 69th St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per ilgus me
lus, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Atsišaukite pas savininkų, 

2542 W. 45lh Place.
Tel. Lafayette 8935

PARDAVIMUI grosernč ir bučer- 
nė su namu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu j kitą biznį. Agentai 
nesikreipkite. J. Dambros, 1409 So. 
49th Ct., Cicero, III.

NEPAPRASTAS bargenas! 
duodu bučernę ir grosernę su 
sais Įtaisymais ir Fordo truku. Biz
nis ant geros bizniavus linijos. Ver
tė $3,5fK). jEsu priverstas apleisti 
miestų, atiduosiu už didelj barge- 
nų. Nepraleiskit šios didelės pro
gos, 1 E. 1.03 St. Tel. Pull. 0227.

PAVASARINIAI BARGENAI

BARBI'LB Slr>p pardavimui, ren 
dos $45, garu apšildoma. Gera vie 
ta lietuviui barberini. Naujiem

LAIMĖS 286.

Parsiduoda Restaurantas
Brighton Park apylinkėj, biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Sa
vininkas parduos už pirmą tei
singą pasiūlymą. Kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.

NAMAI-ZEME

RUIMU 
elektra, cash 
remly; 2 flatų namus 
sas, 2 mašina garaža: 
3 flatų 2 po I ir 

.. tas 50yl25.
si Brighton Parke, arba 
į bugaloNV. 1 flatų 3 po 

—? kambariai. Kaina $8509, 
nysiu j 2 flatų 

Arba kas 
ar 

pas
duoti 
t ės

Cottagc, maudynės, 
$500, likusius _ kaip 

elektra, ga- 
eash $700. 

3 kambariai, lo- 
Kaina $7000. Randa- 

Parke, arba mainysiu 
.....  5 ir 1—7 

arba mai
nam:) ant Soutn 

nori pirkti, par- 
mainyti biznius, kreipki-

3352 S. Haisted St. 
Phone Boulevard 9641

LABAI dailus 7 kambarių na
mas, St. Gharles, prie pat Fox 
River, ant 2 lotų ir garažas..1 
Parduosius pigiai arba mainy
siu ant namo Rockforde. Nau
jienos 1739 S. Haisted St. B()X 19 minučių mm vidurmiesčio •’ bnll/imA lYt/lzaltv iC’VIVVolvn
661.

K. C. VALAITIS
3101 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

bučernė ir 
vietoj, nauji 

Par- 
mat- 
T uri

PARSIDUODA 
grosernė geroj 
fixtures, naujas 1 rokas, 
duosiu pigiai už cash arba 
nysiu ant loto arba karo, 
bu! parduota šią savaitę.

3932 So. Bockwell UI.

TURIU parduoti savo prapertę; 
turiu kelis gražius lotus dėl staty
mo gerų namų, lotai didumo 50X J 
150, arti mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių, tiktai 26 minutės nuo 
vidurmiesčio, gera transportacija.1 
Už mažų jmokėjimą, lengvais išmo
kėjimais; veikit greit. Rašykit man 
tuojau, Naujienos, 1739 S. Haisted 

' St. Box 663.

CICEROJ LOTAI
Puikus mierielis Illinois valstijoj, 

>, 7,.4c 
kelione. Didelis išsivystymas šį 

: metų, keletas lotų liko subdivizijos 
kainomis, 
įrengimais, 
greit, i 
šią savaitę.

M. PETRAUSKAS
17 E. 61.st St.
Normai 7561

Apkainuoti po $1000 su 
išmokėjimais, veikit 

nes kainos kyla. Atsišauki!

PARDVIMU! restaurantas Aš galiu jums pagelbėti įsigyti 
letuiu apgyvento] vietoj, 10822 nan,4 $158 cash.
S. Michigan A., Boseland. Biz-j Del keliu darbščių lietuvių, kat-i 
nis išdirbtas. Kama $2,200. Sa-I "...
vininkas važiuoja iLietuvon.

Tel. Pullman 6995.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė; gera vieta, kampinis namas 
ir biznis išdirbtas, arba parduodu 
pusę. Gera proga stoti i biznį. Atsi- 
šuukit. Tel. Lafayette 8117.

' aš duodu gerų progų nusipirkti sau 
namų, netoli mokyklų, bažnyčios, 
krautuvių, teatro ir banko. Tiktai 
24 minutes nuo vidurmiesčio, gera 
transportacija. Rašykit šiandien 
Naujienos, 1739 S. Haisted St. Box 
662.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, I po 5 kambarius, aržuolo tri- 
mingai. viskas palei naujos mados, 
randasi

6808 S. ARTESIAN AVĖ.
ANTRAS namas, 2 fintai po 

kambarius, randasi
6805 S. ROCKNVELL ST.

Tie namai parsiduoda pigiai, nes 
aš pats esu kontraktorius ir kas 
nori namus stalyti malonėkit atsi
šaukti. o aš patarnausiu teisingai.

5805 S. Mąplevvood Avė.
Tel. Republie 4151

4

PARSIDUODA grosernės fistures. 
Visai nauja kavai malt elektrikinč 
mašina ir grosernės ice bos, 3 feet 
by 5,z3 didumo. Counters 8 feet. 
Show Cases 8 feet. Vienas registeris 
nuo 5c iki $1.00 Ir viena spring 
scale. Chas .lokups,

1156 So. Honorc St. 
Lafayette 4427

Iš PRIEŽASTIES mirties šeimy
noje, aš turiu parduoti tris puikius 
2 fialų namus, kurie randasi: 447} 
W. 42nd Place. 538 \V. 42nd Place. I 
501 W. 43rd Place. Tel. Trianglej 
0600.

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
kampinis lotas, 48yl25 pėdų, su 2 
karų garažiu. Randasi prie 121 ir 
Haisted St. C.alumet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žeme nepri
klauso prie Cbicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit tos pro- 
«ios. Kaina tik $13,000. Joseph Zi- 
lievvicz, 11956 S. Haisted St.

PARDUOSIU grosernę ir kendžių 
krautuvę arba mainysiu ant loto. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuojo ant 
fartnų. 1323 Wood St.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 7— 
7—7 kambarių. Garu šildomas, mo
derniškas, netoli nuo Marųuette 
Road ir Cottage Grove, kaina, $21,- 
1)00. Daug kitų bergenų.
Pioneer Realty Co., 1615 W. 51 St.

Hcmlock 2100-2101

PARSIDUODA kendžių, cigarų, 
ice cream ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 2 kambariai garu šildo
mi gyvenimui, ilgas lysas; parduo
siu pigiai, nes noriu išvažiuoti j 
Lietuvę, 2502 W. 69th tS.

SERGU — neturiu darbo. Reikia 
pinigų. Už $500 nupirksite mano 
800 vertės nuosavybe, 40 pėdų lo
tų, 1 blokas nuo elevatorio. 39 mi
nutes iki miesto, 2 blokai iki krau
tuvių. Tikras bargenas. Palulis, 
1739 So. Haisted St., Box 660.

PARDAVIMUI 3 flatų Da
mas ir krautuvė, įplaukų $150 

! į mėnesį, kaina $8500, išmokė
jimais. Savininkas 1 augštas, 
iš užpakalio. 1121 W. 59 St.

EXTRA! EXTRA1
Pardavimui restaurantas už pir

mų teisingų pasiūlymų. Geras kam; 
pinis biznis. 6000 So. State St.

DIDELIS bargenas, parsiduoda 3 
Tūbų Radio setas, viskas sykiu, bete- 
rys ir kabinetas. Frunk Valančius, 
3422 So. Morgan St., ant antro, is 
fronto

BARGENAS
KAM mokėti 12 tūkstančių? 2 fl. 1 

4 ir 5 kambarių, mūrinis naujas 
namas, netoli lietuviško vienuoly
no. 69-tos prie Rockwell gatvės. 
Parduosiu tik už $9000, mortgage 
$4500. AtsiŠaukit greitai 2545 Wed 
69th St. A. Micholo.

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų mū
rinė stuba. Maudynės, elektra. No
riu išvažiuoti j Lietuvi). Parduosiu 
pigiai 3323 So. Lowe Avė.

BARGENAS! Pardavimui 2 lottai 
po 6 kamb. mūrinis namas, .^iltu 
vandeniu apšildomas, 2 boileriai, 
viskas moderniškai įrengta. Par
duosiu pigiai, nes einu į biznį, to
dėl reikalingi pinigai.

6^08 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas, 4 fintai po 4 ruimus, 
nt 2 lotų. Rendos j metus $3300. 
Cash $10.000. Del informacijų kreip
kitės 1055 W. 34 PI., 1 lubos.

Naujas 4 pagyvenimų mūri
nis narnai, visi po 5 kambarius, 
įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir 4 karų garadžius. Namas ran
dasi netoli nuo Marųuette Park, 
6616-18 So. Whipp!e St. Cash 
$8,000.00, kitus kaip rendą.

2 metų mūrinis namas 5 ir 6 
kamb. aržolo baigtas, viskas 
vėliausios mados. Randasi 
Brighton Parke. Pirmas flatas 
Hot Water Heat. Sunparlors ir 
apie 10 pėdų tarp namų. Vi
sus kamb. šviesus. Mainys ant 
loto, groserio ar 
galow.

APIE NAMUS MANANČIŲ 
ATYDAI MORTGECIAI-PASKOLOS

gražios bun-

2 flatų mūrinis namas 7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap-i 
šildomas, maudynės ir visi pa- 
rankumai.
kitus kaip
dar: 5422

Mūrinis namas 
kamb. ir 2 mašin. garadž. Ra 

t da-si ant Bridgeporto. Mainys 
ant Groserio ir Bučernės.

3 fl. po 6 
n-

Naujas mūrinis namas 5 ir 5Cash tik $2,500.00, 
rendą. Namas ran- kamb. viškos, pirmas floras H.

So. Carpenter St.

2 Mediniai namai muro pa- 
damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por- 
čiai, maudynės, elektra, 2 karų 
garadžiai. Lotai 37x125, graži 
vieta, tik pusė bloko nuo Mc- 
Kinley Parko ir tik pusė bloko 
nuo didelių karų linijos. Namai 
randasi 2441-43 W. Pershing 
Road. Cash tik po $,1800.00.

W. Heat, aržuolo baigtas ir 
viskas vėliausios mados. Randa
si Marųuette Manor (Pas Vie- 
nolynų). Mainys ant bizniavo 
loto.

Del patarnavimo kreipkitės 
pas:

Medinis namao 5 kambarių. 
Graži vieta, cash tik $1500.00. r

Gražus itiuririis bungalow, 
elektra, maudynė, visi parahku- 
mai, garadžius' 1 karui. Lotas 
37x125 ft. Labai graži, vieta 
tik pusė bloko nuo karų linijos. 
Namas randasi 5607 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00.

Medinis cottilge 5 kambarių, 
augštas beismentas, didelė bar- 
nė. 2 i»o 30 pėdų lotai, graži 
vieta, namas randasi 5538 So. 
Kestner Avė. Cash $1,500.00.

Naujas 7 kambarių, bungalow, 
karštu vandeniu pašildomas, ar
žuolo Irimas. Namas randasi 
2441 W. 43rd St.

BIZNIO NAMAI

kam- 
kam-

L. FABIONAS CO,

W. 35-th St. (arti Haisted 
baltas namas) 

Tel. Boulevard 0611 ar 0774

809

Naujas namas, storas, 4 
bariai, užpakalio štoro 6 
barių flatas. Augštas beismen
tas, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Namas ran
dasi 4.‘?24 So. California Avė.

Naujas kampinis biznio na
mas, gražus štoras ir fletas, prie 
Storo didelis fialas, 3 karų ga- 
radžius. Randami Brighton Prak.

Mes tuos visus namus par
duosim pigiai ar mainysim an 
tamstų namų, lotų ar biznių.

Taipgi jeigu tamstos neišsi- 
rinktumėt iš musų namų, tai 
mes pabudavotume kokius tik 
tamstos malonėsite. Kurie ma
note pirkti ar būdavot namus, 
atvažiuokit pas mus pasitart. O 
mes stengsimės tamstas užga
nėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Ufayette 7674 
. I

Parsiduoda
Puikus lotas dėl statymo sau gy

venimo, 50x150 pėdų, Įmokėti $158, 
netoli mokyklų, bažnyčių ir t. t. La- 

BIZNIAVAS lotas 69 St., netoli , bai Kerą transportacija, tiktai 24 mi- 
\Vcstcrn avc. Parduosiu pigiai ar-jnutes nuo vidurmiesčio. Puiki vieta 
ba mainysiu j automobilių, ar kų dėl vaikų. Turiu parduot tuojau. Ra- 
turit. 2911 S. VVallace St. Viclory šykite man šiandien. Naujienos, 1739 
0790. J. Stankowicz. So. Haisted St., Bok 664.

Mes turime pardavimui 4-5 
kambarių mūrinių bungalows 
prie 7200 7204 7206 So. Kock- 
well St. Jie yra apšildomi vė
liausios mados karšto vandenio 
sistema. Naujas moderniškas 
plumbingas, aržuolinės grindys 
ir kieto medžio trimingai, di
deli skiepai, su grindimis vis
ką i, vietos dar yra dėl 2 kam
barių. Kiekvienas kambarys 
šviesus ir turi daug oro, dideli 
užpakaliniai porčųii su siete
liais ir su stiklais, Ipt 
Tie bungalmv yra
samdytų dieninių darbininkų ir 
iš geriausio materiolo. Chicago 
Title & Trust Co. garantuoja 
title. 14 užganėdintų lietuvių 
šeimynų nusipirko pas mus na
mus šitoje apielinkėje pereitais 
metais. Atsilankykit dieną ar
ba nedėlioj ir apžiūrėki! tuos 
namus. Nebūtinai turėsite 
pirkti juos. Mes maloniai pa
sitiksime jus. Savininkas, 

7206 Rockwell St.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Are., 

Lafayette 6738 z
2-rl MOHTGEČIAL Mes speciali- 

zuojamės mortgečiose iki $1(1,000, 
žema kaina. L, Bhimental & Co., 
146 So. Dcarborn SI.

MOKYKLOS
padaryti Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmakir.g Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dahar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking

Collcge
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

BRIGHTON PARK
BARGENAS!

Važiuoju į Lietuvą, parduodu visą 
nuosavybe, bizni ir prapertes, bučer
nę ir grosernę su namu; 8 metai kaip 
laikomas biznis, vertas $12,000, par
duosiu už teisingą pasiūlymą, 6 sto
rai ir 6 flatai.

7442—7450 Archer Avė.
• Lotas 100x200, rendos apie $321 
mėnesį, kaina $35,600.

Nauja muro stuba 2 po 6 kamb. ir 
vienas 3 kamb. naujos mados, ga
radžius ir 2 lotai, rendos $100 j me
nes), kaina $11,500.

North West kampas Archer Avė. 
ir Nordica Avė. lotas 94x125, tinkan
tis dėl gasolino steišino, kaina $6,000.

North East kampas Archer ir Nor
dica, tinkantis dėl aptiekos, kaina 
$3,000.

Lotas 25x125, 814 W. 31
Haisted St., kaina $2700.

4 lotai Oak Park ant 53 
na 12 šimtų. Savininkas 
pats paskolą.

M. MORKUS, 
7044 Archer Avė. Tel. Prospect 2559

NAUJI NAMAI

St. arti

St., kai- 
suteiks

Turime 25 naujus namus, 
gražioje kolionijoje, su visais 
patogumais, elektra, vanniomis, 
mainysime ant bučernės, gro
sernės, loto, farmos ar kitokio 
biznio. Išlygas duosime labai 
prieinamas. Atsišaukite tuojaus 

Paul P. Baltutis and Co.
901 W. 33 Str.

NETIKETAS BARGENAS

ANT 115 gatvės, netoli Michigan 
Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 augštų, mūri
nis, 2 Batai po 7 kambarius, yra 
storas, karštu vandeniu šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų, 4 
fintai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 knro, lotai 210 pūdų ilgio, 
rendos neša į •metus $4,8u0; geriau
sias pirkimas šioj vietoj, nuosavy
bė kyla kas dieną. Kaina $35,000, 
cash $10,000. Likusius ant lengvų 
išmokėjimų.

Joseph Zilicwicz 
11956 S. Haisted St.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas ant cementinio fundamen
to, gazas, elektra ir maudynės; 
$2000 įmokėti, likusius lengvais 
mokėjimais.

iš-

2 FLATU mūrinis namas, 4 
4 ruimus, beizmentas ir augštas 
extra 25 X125 lotu, $3000 jinokėti, 
likusias ant lengvų išmokėjimų.

Atsišaukite 3804 S. Kedzic Avė.
RUBIN BROS.

Nedėlioj atdara visų dienų.

po 
su

2AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 
2—t kambarių italai, platus lotas, 
viskas moderniška
specialis bargenas .... ^vOUU

2 AUGŠTV naujas mūrinis namas, 
2—5 kambarių flatai, geroje vieto
ję, l)tingalow stogas, C 11 H ATI 
moderniškas, bargenas^P ■ ■

2 AUGSTU mūrinis namas, su 
skiepu, 2—6 kambarių flatai, mo
derniškas, cash reikia $2000, kitus 
kaip rendą. Dide- C'4 1 
lis bargenas ......... ■ ■ UVU

2 AUGŠTU dnedinis namas, 2—4 
kambarių fialai, gasas, elektra, toi- 
letai. Specialis barge- $4700

Mes turime visokių mainų, biznio 
ir namų, jei norite mainyti, atsi- 
lankykif pas mus, mes išmainysime 
jūsų namų arba biznį į keletą die
nu. Mes padarome l ir 2 mergi
šius į 2 dienas.

8. R. PIETKIEWiCZ & CO
2612 W. 47th Sti.

NETIKĖTAS BARGENAS!
2 fialų naujas mūrinis na

mas, su visais vėliausios mados 
įtaisymais, štymu apšildomas, 
įmokėti $l,000.Randasi ant 7Či
tos ir Aberden St. Savininkas 
priims bile kokį biznį arba lo
tus už pirmą jmokėjimą. Kreip
kitės pas C. P: SUROMSKIS & 
CO., 3352 S. Haisted St.

Phone Boul. 9641.

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
$29,500

Už $700 galite pradėti veikti 
link 4 flatų namų, visas apgy
ventas, Batai po 4 kambarius, 
aržuolo ir riešuto trimingai, į- 
murytas plumbingas, lietinės va 
hos garu šildoma, 50 pėdų lo
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Seward 3135 W. 63 St. 
Prospect 6100.

IŠRINKTI TIKRI BARGENA1

PARSIDUODA 80 akrų ūkis su 
budinkais; sodnas — sveikatos ir 
džiaugsmo vieta, visai arti .lack- 
sonvilk*, Florida; kaina tiktai 
$3,500; 60 akrų arti San Antonio, 
Texas, su budinkais, 40, 40, 40. 10, 
2 akrai priemiesčiose Detroit, Mieli., 
Omaha. Neb., Gary, Ind. (juodže 
mč). St. Charles ir Chicago, III. 
20 ir 10 akrų priemiesty Rhinelan 
der, Wis., etc. Rašykite dėl pnnos 
informacijos:

CHAS. Z. URNICH, 
10 118 N, La Šalie SI. 

CHICAGO, ILL.

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

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

Tol. Lafayette 4787

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (coriVspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Haisted Chicago, III. 
(k am p. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

A

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me-

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Haisted St.

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

į istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės. logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

Melro.se

