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Mississippi priima įstatymą 
• prieš evoliucijos mokslą

notą spauoa susitupi 
nūs padėtim kaime

Nori teismu užgini J. V. 
stot j Jauty teismą

Suomijos socialdemokratu 
partijos suvažiavimas

Yra ko: pastaraisiais rinkimais 
į valsčių sovietus komunistai 
stipriai prakišo.

Prezidentas atsisako mai 
šytis į kasyklų streiką

Rusų valstiečiai žudo komisą 
rus; sovietai susirūpinę 

padėtimi kaime
Anti-evoliucijos įstatymas 

Mississippi
Coolidge atsisako maišy 

tis kasyklą streikan
Valstijos atstovų butas priėmė 

bilių užginti evoliucijos dėsty
mą mokyklose.

1 senato rezoliuciją atsako, 
prezidentas laikąsis savo 
sutatymo nesimaišyti.

kad
nu-

JACKSON, Miss., vas. 9. — 
Mississippi valstija obskurantiz- 
mu nenori atsilikti nuo Ten- 
nessee. Valstijos legisiaturos 
atstovų butas vakar 70 balsų 
prieš 32 priėmė atstovo Evanso 
Įneštą bilių, kuriuo užginama 
tos valstijos mokyklose dėstyti 
evoliucijos mokslas, tai yra mo
kinti, kad žmogus išsiritulo- 
jęs iš žemesnės rųšies gyvūnų, 
o ne kud buvo Dievo nulipdytas 
iš molio, kaip kad biblija paša-

WASHIN<rTONAS, vas. 9. 
Senatas šiandie pagaliau 51 bal
sai sprieš 21 priėmė senatoriaus 
Copelando (d?m., N. Y.) rezo
liuciją, kuria prezidentas 
Coolidge kviečiamas sušaukti 
pas save baltajame name kie
tosios anglies kasyklų savinin
kų ir angliakasių atstovų kon
ferenciją ir pavartoti savo įta

rimai

Prentiss kauntė* atstovas E. 
K. Windham, kum stipriai tam 
biliui priešinos, savo kalboj pa
reiškė, kad didžiausias kraštui 
pavojus esąs ne geležinė ranka, 
bet medinė galva. Bet kad jau 
legislatura norinti paskelbti ka
rą mokslui ir visai užginti evo
liucijos teorijų skelbimą, tai 
jis siūląs dar šitokį to įstaty
mo papildymą:

“Kiekvienas asmuo, įtartas 
dęl skelbimo evoliucijos teorijų, 
turi bu t areštuotas, pristatytas 
kunigų tribunolui ir, tojo pa
smerktas, turi būt ant laužo su
degintas senos Ispanų inkvizici
jos budu”.

Papildymas betgi buvo buto 
pirmininko atmestas.

Atstovų buto priimtas “bež
džionės“ bilius daffar eis Į se
natą, kur, kaip spėjama, jis 
irgi bus priimtas.

kos, idant streikas butų 
pabaigtas.

Iš baltojo namo tečiau 
oficiabs atsakymas, kad 
dentas laikąsis pirmykščio savo
nusistatymo, būtent, nesimai
šyti į kasyklų streiko dalykus.

pre

Rusą baduoliai nužudė 13 
sovietą valdininku

Riazanės gubernijoj badaujan
tieji išplėšė valdžios javų san
dėlius.

BYGA, Latvija, vas. 9.
Maskvos Izvestija praneša, kan 
praeitą savaitę Riazanės apy
gardoj badaujantieji valstiečiai 
užmušę trylika sovietų valdinin
kų. Valstiečiai puolę ir išplėšą 
sovietų valdžios javų 
nūs.

magazi

toj apy
dvi sa

BUCKNER, III., vas. 8. — 
įsilaužę į vietos paštą bandi
tai, suskaldę šefą, išsigabeno 
apie 300 dolerių vertės pašto 
ženklu, e ,

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

g ardoj per pastarąsias 
vaitos 10(8 žmonės mirę badu

izv iesti ja, paduodamas pra
nešimą specialūs komisijos, ku
ri buvo pasiųsta į Riazanės gu 
herniją bado padėčiai ištirti, o 
taipjau išsiųsti prieglaudų vai
kus į kitas sritis, kur uždere- 
jimas buvo geresnis, sako, kad 
Riazanės gubernijoj valstiečiai 
jau nuo praeito lapkričio mė
nesio nebeturėję pakankamai 
duonos ir mitę kuo įmanydami.

Laikraštis toliau sako, kad 
pranešimai iš praeito spolių mė
nesio rodą, kad visiškas javų 
neužderėjimas buvęs Tambovo, 
Tūlos, Simbirsko ir Sara tavo 
gubernijose. Valdžios įvestos 
porcijos kiek sumažinusio^ to
se vietose bado mirties atsiti- 
mus, tečiau gyventojų skurdas, 
sulyg pranešimais, esąs pasibai
sėtinas.

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

kai- 
kai-

skelbimų 
Mažiausia 
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 nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

Gauti čia paskutinieji sovietų 
laikraščių leidiniai rodo didelio 
susirūpinimo dėl ką tik įvyku
sių rinkimų Į kaimų-valsčių so- 

• vietus pasekmių.
Tie linkimai be ve,i k visur pa

sibaigė stipriu komunistiniu 
kandidatų pralaimėjimu. Dau
gumoj gubernijų kaimų-valsčių 
rinkimuose komunistų išrinkta 
vos nuo 7 iki 9 nuošimčių. Li
kusieji 90 su viišum nuošimčių 
išrinktų delegatų susideda iš 
turtingesniųjų ūkininkų, dagi 
iš taip vadinamų buožių “ku- 
lakų”. Riazanės gubernijoj, pa
vyzdžiui, turtingesniems ūkinin
kams ir “ktUakams” pavyko vi
sus savo kandidatus išrinkti.

Ryšy su tuo Maskvos Pravda 
sako, kad dabar ūkininkai su
moką daug mažiau mokesnių, 
negu pirmiau, liki šių metų va
sario 1 dienos ūkininkai, sulyg 
nustatymu, turėję sumokėti mo
kesnių 175 milionus rublių, bet 
sumokėję tik 25 milionus, taigi 
50 milionų rublių mažiau.

Pravda nusiskundžia, kad mo
kesnių sumažėjimas pareinąs 
iš to, kad daugelis kaimų-vals- 
č.ių sovietų, renkant mokesnius, 
atsisaką pavartoti prievartos 
priemonių mokesnių nemokan
tiems. Kaimų-valsčių sovietai 
vingią areštuoti ir bausti, ven
gią užarošluoti ir licituoti tur
tą tų, kurie nesirūpina savo mo
kesniu valdžiai sumokėti.

Dar 70 Zinovjevo sekėją 
išsiąsta į Sibirą

[Pacific and Atlantic Photo)
Helen Wills (po kairei) Amerikos tennis čempione ir Sudali

nę Le'nglen, pasaulio tennis čempionė.

Del sovietą kurjere nužu 
dymo Italijoje

' Liudininkų pasakojimais, 
mas buvęs padarytas 
pavogti dokumentus

Stresemaiinas niekina 
Mussolinio grūmojimais

puoli, 
tikslu

I.iudi- 
užpuo- 
Rygos,

Le- 
protesto mitigus,

Kominterno vadas šaukia 
ningrade 
bet žmonės nesusirenka.

MASKVA, vas. 9. 
ninku pasakojimai apie 
įima traukiny, netoli 
dviejų sovietui Rusijos kurjerų, 
kur vienas jų buvo užmuštas, 
antras sužeistas, duoda įspū
džio, kad puolimas tikrai buvo

. padarytas tikslu pagrobti dip
lomatinius sovietų dokumen- 

<tus. Atrodo, Itad sąmoksle su 
s<)~ puolikais buvo ir to vagono 

tarnautojas, lenkas.

Liudininkai pasakoja,

Iš Leningrado praneša, kad 
vietų valdžia tęsia tolinus 
gius prieš Zinovjevo vadovauja
mą leningradiškę komunistų 
organizaciją, tikriau : 
prieš žymesniuosius tos 
zicinės” organizacijos veikėjus 
tremdama juos į tolimus Sibi-i 
ro kraštus. Be porą dienų at- j’e tuojau ėmę šaudyti. Vienas 
gal minėtų trisdešimt aštuonių,;kurjerų, Nette, kurs gulėjęs 
dabar vėl ištremto apie septy-, viršutinėj lovelėj, buvęs vietoj 
niasd<šimt stambesnių lenin- užmuštos. Antrasis, 
gra(jiškės komunistų frakcijas štai, buvęs sužeistas, 
darbuotoju, taip kad iki šioj Iręs revolverį ir ėmęs šaudyti į 
ištremtų opozicininkų skaičius —at
siekia daugiau kaip šimtą as
menų.

Maskvos laikraščiai pasako
ja, kad Zinovjevo grupės įtaka 
Izmingrade slipnai nukritus. 
Sako, kad leningradiškes orga
nizacijos vadai buvę sušaukę vi
są eilę mitingų protestuoti prieš 
laimėjusios didžiumos partijos 
vykdomu!; persekiojimus opo
zicijos narių ir trėmimus jų j 
Sibirą, bet iš viso lik trys toki 
mitingai teįvykę. Pasirodė, kad 
leningradiečiai visai šaltai 
tiems mitingams atsinešę, į 
juos nėjo ir dėl to visi kiti 
protesto susirinkimai buvo at
šaukti.

kad 
sakant?'vagonai! įėję keturi vyrai ir 

opo- tuojau puolę į tą skyrių, kur 
J buvo rusų kurjerai, šaukdami: 

čia jie yra!” Įsiveržę vidun

kurs gulėjęs

Machma- 
bet stvė-

sužeidęs.
kodėl, pats

Fašistų diktatoriaus kalba pil
ną arogancijos, sako Vokie
tijos užsienių ministeris

9. — Del 
Mussolinio 
šeštadienį

Vokietijos 
ministeris 

pareiškė

su kitomis

pasakė, kad 
buvus pilna

puolikus, kurių vieną 
Pastarasis, kažin 
čia pat nusižudęs. Nesužeistieji 
banditai pabėgę.

Pasak liudininkų, Latvijos 
kareiviai traukiny atsisakė eiti 

jį vagoną, kur įvyko žmogžudy- 
bė. Latvijos valdžia siūlo 200 

| dolerių dovanų už nurodymą 
ir areštą piktadarių. Banditai, 
sako, kalbėję rusiškai ir latviš
kai, ir turėję raktą į kurjerų

BERLINAS, vas. 
Italijos premjero 
pasakytos praeitą 
kalbos parlamente, kur jis grū
mojo vokiečiams kumščia, kam 
jie kelia triukšmo dęl represi
jų pietų Tiroliuje, 
užsienių reikalų 
Stresemannas šiandie
reichstage, kad Vokietijos val
džia nematanti reikalo atsakyti 
Mussoliniui tokiu tonu, kurs 
tinka nebent paprastiems mi
tingams, bet ne diplomatiniams 
pasikalbėjimams 
valstybėmis.

Stresemannas 
Mussolinio kalba
arogancijos, prieštaravimų ir 
smarkavimų, kuriais diktato
rius stengęsis paslėpti tik sa
vo argumentų silpnumą. Savo 
kalba užsienių ministeris pabai
gė žodžiais:

“Vokiečių valdžios vardu aš 
niekinu premjero Mussolinio 
giumojimais.”

Francija nori taikos su 
Sirijos druzais

Vargas darbininku Maskvoj
„ .... I Pakvaišus motina kirto
Komisijos badaujantiems gel- kirviu

bėti pirmininkas, komisaras sun* K,rv,u
Rikov, praneša, kad Maskvos’ a m
darbininkai, kai vasario 1 dieną^M .... ’ **.
jiems mokėta aljlas, už pasta- f™' Neul
ra-sias dvi savaites begavę lik \°J ',uoe, S“1*“8’ 
30 nuos. paprastos savo algos. . , . ' ;................. ..I geą, ir kirto jam tiesiai į veidą, 

taip .sužeisdama, kad sūnūs var
giai begu pasveiks. Neul’ienė 
buvo nelabai sveika moteriškė, 
ir manoma, kad ji buvo pami
šus, kėsindamos nužudyt sūnų.

WASHINGAONAS, vas. 9.— 
Atstovų buto teismų komisija 
šiandie aprobavo bilių padidin
ti federalių teisėjų algas.

vas. 9. — 
kirviu ran- 
lovoj savo 

sūnų, Geor-

Chicagai ir apieliakei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai spė
ja-

Veikiausia bus gražu nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tinis maieąsis vigas.

teMg^aira vidutiniš
kai S i ak i F.

šiandie šaudė tok* 8:54, lei
džiasi 5:15 valandą. Mėnuo te
ko 5:17 vai. ryte.

LONDONAS, vas. 9. Spe
ciali telegrama iš Jeruzolimo 
praneša, kad Franci jos valdžia 
atsisakius duoti daugiau karei
vių ir pinigų tolesnei kampani
jai prieš neramiuosius druzus 
Sirijoj. Savo aukštajam komi
sarui Siyijai, de Juveneliui, 
ji davus instrukcijų daryti tab 
ką su druzais geriausiomis, 
kokiomis tik galima, sąlygomis,* 
ir kogreiČiausiai.

Fašistu demonstracijos 
Belgu sostinėj

BRIUSELIS, Belgija, vas. 9. 
*— Per paleistų regimentų vė
liavų sudėjimo muzejuj iškil
mes belgų nacionalistai ir fa
šistai suruošė 
prieš ministerį
Poulettą, šaukdami: 
Poulettą! Pakali jį!”

demonstraciją 
pirmininką 

šalin

WASIIINGTONAS, vas. 9.— 
Vienas VVashingtono advokatas, 
Benjamin Catcbings, bando pa
galba teismo neleisti Jungti
nėms Valstijoms įstoti į tarp
tautinį teisingumo teismą, tuo 
tikslu vakar jis kreipėsi į aukš
čiu usį teismą, prašydamas, kad 
jam leistų įnešti bylą prieš vals
tybės sekretorių Kelloggą, ir 
teismo sprendiniu užginti jam 
vykinti Amerikos įstojimų j 
tarptautinį teismą.

Calchings savo peticijoj tvir
tina, kad Jungtinių Valstijų į- 
stojimas į tarptautinį teismą 
esąs priešingas šios šalies kon-| 
stituci jai.

Svarsto klausimą dėl aktingo 
socialdemokratų dalyvavimo 
krašto valdžioj

Senatas už mokesnią skel 
bimo panaikinimą

ELSINKAI, Suomija, vas. 9. 
— Suomių socialdemokratų 
partijos suvažiavimas 
išspręsti klausimą dėl 
dalyvavimo valdžioj.

Stipri suvažiavimo 
dalis stoja už tai, kad 
mokratai aktingai < 
valdžioj ir pagaliau paimtų val
džią visai į savo rankas. Jie 
nurodo, kad Švedijoj ir Dani
joj, kur socialdemokratai daly
vavę valdžioj ir šiandie visai 
parėmę valdžią į savo rankas, 
socialdemokratija labai užau
gus ir sustiprėjus, tuo tarpu 
Suomijoj, kur partija susilai
kanti nuo dalyvavimo valdžioj, 
socialdemokratija susilpnėjus.

stengias 
aktingo

delegatų
1 socialdę- 
dalyvautų

vas. 9.—'WASHINGTONAS, 
Po karštų ginču seni 
49 balsais prieš .32 p 
panaikinimą mokesnių įstatymo 
provizijos, kuria leidžiama vie
šai skelbti piliečių mokamus 
valdžiai savo pajamų mokes
nius.

Atstovų butas jau buvo anks
čiau pasisakęs už mokesnių 
skelbimo panaikinimą.

Rado upės lede įšalusį 
moteriškės kūną

PAULBORO, N. J., vas. 8.
Vakar I)claware upės lede 

rado įšalusį jaunos, apie 25 me
tų, moteriškės kūną, vienais 
tik marškiniais, “union suit’u”, 
pridengta. Iš visa matyt, kad 
ji buvo nužudyta, nes galva bu
vo skaudžiai pramušta, o pas
kui kūnas įmestas upėn, kur jis 
ir įšalo. Policija stengiasi su
sekti, kas buvo ta moterjškė ir 
kas yra jos miities kaltininkas.

Dainininkė Reinhard 
autoipobilio užmušta

PASMAUGĖ SAVO ŽMONĄ

MANITOVVOC, Wiš., vas. 8. 
— Policija areštavo Oscarą 
Wrolsoną, 45 metų, kurio žmo
nos negyvas kūnas buvo rastas 
lauke, netoli nuo Wrolsono far- 
mos namų. Policijos kvočia
mas Wrolsonl prisipažino, kad 
jis turėjęs su žmona karštų 
kivirčų ir, ūpo pagautas, pa
smaugęs ją.

Suėmė $600,000 vertės 
svaiginamųjų gėrimų
KEY WEST, Fla., vas. 8. — 

per pastarąsias dvi savaites 
pakraščiu saigyba, operuojanti 
Louisianos', Mississippi ir 
Lamos pakraščiais, suėmė 
trakandus* svaigalų, vertės 
609 tūkstančių dolerių.

Ala- 
koiv 
apie

Lenkų monarchistai 
dirba

VARŠUVA, sausio 18. (Elta)
- Poznanėj įvykusiam lenkų

> nu
tarta sustiprinti męnarchistinę 
propagandą rytų pakiaščiuose.

CENTRAUA, (Ilk, vas. 8.— j monarchistų suvažiavime 
Vietos pilietė, žinoma sęprano 
solistė, p. J. Reinhard vakar 
vakarą buvo automobilio užgau
ta ir vietoj užmušta.

Vokietijos aplikacija
Tautu Sąjungon

Potvynio auka
KRAKĖS. Sausio 1, upėj Šu

švei patvinus, Pašušvio malunin- 
kas .1. Brazaitis, begelbėdamas 
valsčiui prigulinčius rąstus, par 
skendo. Skenduolio kūnas, ly
timis Sudaužyta galva, rastas

GENEVA, Šveicarija, vas. 9.
Vokietijos valdžia pranešė, 

kad rytoj ji įteiksianti ferma 
lę aplikaciją įstoti į Tautų Są-Į pusės kilotnetro atstu nuo Pa- 
jungą. šušvlo,

/1 ■ ■

Garantija 
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 į bankų, 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.

... ... .............................................. •
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ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 
• neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

1__________________________
RODYKLĖ No. 18

Virinio Receptai
Smetoninės z upės yra geras būdas 

dadėjimui sykiu daržovių ir pieno 
nrie apmažinto valgymo ir yra taip 

’ maistingos, kad su duona ir sviestu 
jos gali sudaryti vyriausi valgį arba 
vakarienę. Jas taipgi galima duoti 
buljono puodeliuose,, apibarstant la
bai smulkiai kapotam petruškom. Se
kantis receptas užtenkamas dėl šešių 
ypatų. Tas receptas buvo toks geras, 
kad šimtai šeimininkių jj nuolat nau-/ 
doja.

SMETONINĖ ZUPfi
2 puodukai daržovių kamblių
2 puodukai daržovių vandens
2 šaukštai sviesto
1-8 šaukštuko pipirų 
biskis babkavų lapų 
2 puodukai evaporated pieno 
2 e.uikštai miltų
1 šaukštukas druskos
I šaukštukus trintų svogūnų.
Sutarpink riebalus skarvadoj, su

dėk ąvogunus ir šutink palengva per 
penkias minutas; dadėk miltus, nuo
lat maišyk iki burbuluos. Dadėk pa
lengva pieną, atmiešk daržovių van
deniu, nuolat maišant iki aptirštės. 
Sudėk daržovių kamblius ir užskonj 

1 ir plak vieliniu menturiu arba kiau
šinių plaktuvu. Putos susidarę šia
me procese neduos užsidėt skutai 
ant Smetonos ar pieno lupių. Duok j 
stalą tuoj su grūzdais, trapiais kre
klais ar džiovinta duona.

’’ Virtuvės Reikaluose
Kepant pyragaičius su sviestu rei^ 

' kia turpt pečių neperkaistą. Pyra
gai be sviesto reikalauja greito karš
to pečiaus. Kepant pyragaičius pe
čius turi būti užpildytas greitai prie 
vidutiniškos temperatūros. Jei mo- 
lasai naudojama, pyragai iškeps dar 
greičiau.

Kad nepajuoslų obuoliai plausiant, 
naudok sidabrinį peilį.

Persaupdus lemoną ar orandžj 
tuoj nuvalyk spaustuvą. Tas išvengs 
nereikalingo truso vėliau.

Štokų inozgotė reikia išskalbi kar
štoj sbdos soliucijoj ir išplaut karš
tume vandeny po kiekvieno naudo
jimo. Žemvuogių gėrimą paskanink 
dapilant biskį vynvuogių skystimo, 
iHnono skystimo, ir arbatos.

Dedant į stiklus rhubarą naudok 
tiek pat ir cukraus ir visai mažai 
vandenio. Jį taipgi - galinta sudėti 
nevirtą ir nesaldintą.

Naminiai Pasigelbėjimai
Baltas šilkas ir salynas geriau 

išsilaikys jei suvyniosi juos į mė
lyną popierį išvengimui pageltom!- 
vimo.

Saugus būdas laikyt nuodus nuo 
panaudojimo vietoj vaistų įkišant 
spilkutę ar fonografo adatą iš vi
daus arba apačios korko kad smai- 
lagalis išlystų per viršų.

Baltą milinę kepurę galima išva
lyt padarius iš arrosv rot ir mag- 
licsia košę* sumaišant su šaltu van
deniu ir užtepant ant kepurės ar 
skrybėlės. Leisk visai išdžiūt, taua 
nutrink.

Skalbiant šviesiai gelsvas langines 
krakmolą reikia nudažyt arbata ar
ba kava.

Sidabrinį krepšelį pamerk mas- 
lionkose per naktį. Ryte nuplauk 
drungname vandenyj ir nušluostyk 
sausai miksiu skaruliu, ir išrūdys 
gražus.

Nudegus pirštą, uždėk ant los vie
tos tuoj miltų, ir skausmo nejausi. 
Miltai apsaugo skausmą nuo šalto 
oro.

Taukų plotinas galima nuimt nuo 
vilnonio patiesalo trinant tvirtai su 
kloforme padažytu skaruliu.

Sveikatos Patarimai
Rouge (veido dažai) galima pirk

ti dviejose formose, 'pudra ir kietą, 
lą naudoti reikia prie šviesos, ir 
reikia uždėt biskį pudros ant tų vie
tų pirm tepant. Rouge reikia nau
dot labai mažai. Daugelis mėgsta 
naudot biskį rolei ereain ant odos 
pirm rouge tepant. Reikia žiūrėt 
ją pasirenkant, nes ji skiriasi ir pri
taikoma prie nahiralės spalvos. Visi 
apsidažymai reikia pirma nuvalyt 
naudojant eold cream. Garo mau
dymas yra gerai, nes visai atidaro 
odos skylutes. Geriausia pasitart su 
vaistininku apie tai kuri rouge ge
riausia jums,

Ypatiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausių 

dalykų duodančių žmogui sveikatą, 
žmogaus kūnas susideda iš 70 nuoš. 
svorio vandens. Reikia kasdien su
naudoti bent šešis stiklus vandenio. 
Tas nereiškia, kad tai turi būti gry
nas vanduo, galima sunaudot arba 
tos, kavos ir sodų pavidale. Faktas 
yra, kad skystimai išeina pirmiau 
iš vidurių negu t rištiniai. Geriausia 
yra gerti vandenį pirihiausia iš ryto 
ir paskiausia vakare. Daktarai pa
taria išgert šalto vandens stikslą 
tik atsikėlus, ir tiek pat vakare šil
to einant gulti. Tas pagelbės už
laikei kūno sistemą geroje‘švarioje 
padėtyj.

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

Amerikos Lietuvių Atletų Kliu- 
bo basketbolininkų didelis 
laimėjimas.

Šį visų sezonų musų besket- 
bolininkai daro didelį progre
sų, taip kad bene kiekvienų lo
ši išeina su gana žymiu laimė
sim rt. Pastaruoju laiku taip 
pradėjo jiems sektis, kad su
grojo net žymiausius svetim
taučių jauktus, šitokius laimė
jimus vietbs anglų laikraščiai 
pažymėjo su didžiausiais ant* 
galviais, duodami pilną kreditą 
musų kliubo grajočiams.

Kadangi šituo klausimu yra 
dauginus suinteresuoti jaunuo
liai, tad jų žiniai pacituosiu vie
ną anglų laikraštį, kuris apie 
musų baskctbolininkus šitaip 
rašo k

“The a Lithuanian-American 
basketball team completed the 
first round ir the Baltimore 
Basketball League without de- 
feat when it contĮuered Com
pany E lašt night, *28 to 17, at 
Knighls of Columbus Hali. 
A eapaeity crmvd \vitnessed the 
games and more than a hund- 
red fans were denied admission 
\vhen polioe declaped the hall 
full and barre<i the doors.

“The Lithuanians were given 
the hardest battle Uiey ha ve 
experienced since the league’s 
opening. Coidpany E never play- 
ed likę it did lašt night. The 
pace setters ran up an early 
iend, and though they main- 
tained it, they had diflucalty 
in \videning the gap when the 
Company E cagers fought slub- 
hornly lor cvery point.* U tara 
was the cliief eog in the Lith- 
uanian attack.

Lithuanians

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus;
Valgykit mažiausiai du slalavus '.aukštus Kologg’s All-Bran kasdien, 

bite su kokiu valgiu. Jus pasidžiau jsit skoniu ir pašalinsi! užkietėjimą.
Kuomet reikia pieno darymui pu lingu, dėl sriubų, kekėsų ir l.t. var

tokite Borden’s Evaporated Pieną, nes jis geriausias pavaduotojas pa- 
prasto pieno ir Smetonos.

r
Jl ' MASKARADINIS SALIUS Z

LIETUVOS DUKTERŲ Jj
Nedėlioj, Vasario 14 d., 1926

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. - Įžanga 50c
Dovanų bus išdalinta $400.00 grupėms ir pavie

niams gražiai pasirėdžiusiems.
Kviečiame' visus beskirtumo KOMITETAS

Pasinaudoke
Auksine

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
9

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

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertos už .............. 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............  25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ................................ u....... 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 16
Knygą: CICEL1AI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 16

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver* 
tesnis, kas ją« gaus tas džiaugsis Ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk Ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs j 
konvertk su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.

. , ‘‘Sandaros” vieną examplioiiu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Bartos, f.................. 0 0- 0 0
(lelle, f.................. 0 0- 0 0
Muzdakis, f.......... 0 0- 0 (1

Muzddkis, f.......... 4 0- 0 8
U tara, c..................J 6 2- 7 n
Viatson, g.............  . t 0- 0 0

Strunge, g.............. 1 D- 0 2
Gedra, g.................... 1 0- 3 2

K <
----- *-—~—

Totais . ............ 13 2-10 2b

Company E.
Cuwman, f........... . 0 1- 2 1

Gcrard, f. . ............ T 3- 5 j
C. Edel, c................ 3 1- 3 7
Hutvhinson, g.......... 1 0- 1 2

Daviclson, g............. 1 0- l •J AM

7------------------
Totais.........................-6 5-12 17

Seore by halvcs:
Lithuanians ... 15 13—28
Company E..........7 JO 17
Referee-v Holew. L'mpire— 

Neun. Time of halves—20 mi
nutes”.

Lietuviai dar nėra pralošę šį 
sezonų nė vienų rungtynių.

—Kaz. L—-kus.

c«

Nekaltink Kavos - Gal 
Tai Yra Pieno Kaltė

Ar bandėt Borden’s Evaporated Pieną savo kavoje? 
Jis priduos kavai riebų-smetoninj skonį kurio nie
kad pirmiau neturėjot. Jis yra pilnas riebaus kar
vės pieno ir priduoda kavai tokį skonį kokio j> nie
kad neturėjo pirmiau.

Jus nusistebėsit kaip skani bus paprasta kav'a . su 
Borden’s Evaporated Pienu. Naudokit ją taipgi vi
siems virimo ir kepimo tikslams kur tik receptai! rei
kalauja pieno arba Smetonos. Jis yra visapusiai 
patenkinantis. *

Jūsų groserninkas rekomenduos jums Borden’s, nes 
ji žino, jog Borden’s Evaporated Pienas yra geriau
sias pienas visiems naminiams reikalams, nors 
jis jam kainuoja daugiau negu koks kitas.

ATMINKIT
Borden's Evapdrated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
100.U00 moterų nuolat pri- 
Blunčia mums naujus receptus 
nu Bordcn'n Evaporated Pienu. 
Jeigu jųt« norit žinoti kaip pa
sidaryt tuos {vairius receptus 
uu Borden’n, IžpHdykit kuponų 
pažymėdamas kokių receptu 
jums /eikia, ir prisiųskit mums.

Horden’R daromas 
dviejų dydžių — 
augštas (16 uncijų) 
ir mažas (6 un
cijų). fiurdiAi)

UNSw£ETENet>

VAPORATED
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardan

KUPONAS
Mėsa 
Košelės 
Pajai

Pudingai 
Šonai 

Sriubos

VH»WttT«N«O 

EVAPORATED 
MILK

Adresas
/

Lithuanian
No. 6

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK

AUJIENŲ
■ j

Didysis Metinis

KONCERTAS
{ v, y r s '

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
J

Ashland Boulevard Auditorium ~ r 
Ashland Boulevard ir Van Buren St.

1 . J . ‘ -
'd t ' ' ' • '

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare
(i"

’ ’A ; į

• s 2

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

I ................................. 1

.1

Del H r u po
—Ką Jus Darysite

Štai yra gydytojų receptai var
tojamai millonuo.io namu per 
30 mctux. kuri, pra.alina kru
pi) be vėmimo j 15 minučių. 
Taipgi grelėi iunia z no.ua |»a- 
irelba nuo Komu! o, Slogu arba 
Šmnugianėio Kosulio. Jei tu
rite kud tdų savo namuose, 
jus neprivalote būti be butelio

ilų Jnbni gerų ir Ubandytų gyduolių, reko
menduotų geriausių kudikių specialistų. Rei
kalaukite savo aptiekoje dabar. Dr. Drake’s 
Giessco, 5#e. butelis.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, NoHieH ir Gerklės

Daktaro pa-
tarnavimas y- 

1 ra gėlyti jūsų
KtoĮĮĮi gMM ligą arba pri-

V taikinti aki-
r .-Jnik. / nius-

: 27 metai prie
State gatvėsIŠSk • Akiniai taip

pigus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami.
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštfls), 
s Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
Chicago teatro

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 0836

Akinių Pritaikymo Mano

25 METU PRITYRIMO

AKIŲ-LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

tašktis ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šyiesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
* OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

- ■ ■— __ ____________________________ _ ——

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

i Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie kydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimar su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo. 
Pasikalbėkite su sergančiais, ±u- 
rie pripildo bfisą kasdien. Jie^ia- 
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
O/iso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną, ^anedėliais, seredomis* 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

dūdelė.

Geresnis nei Mustard Plaster.

no.ua
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Tiktai į keletą minučių

- per Telefoną

KIEKVIENAS telefo
nas dadėtas prie Aios 
sistemos laike paskuti
niu dešimties metų, 
aitrinai reikalavo dides
nio inveatmento negu 
tie kurie įvesti dešim
tis metu atgal. Ši pa
dėtis palies kiekvieną 
telefoną kurie bus įve
dami per daug metų, 
jei dabartinis kainų 
aukštumas pasilaikys. 
Kompanija neturi jėgų 
to kontroliuoti.

KUOMET tik kalbate per 
“long distance”, tos ilgos 
mylios tarpe jūsų ir asmens 
su kurio kalbate, laikinai 
yra prašalintos. Tiktai kele
tą minučių sukonektaviinui 
ir jus jau kalbate — labai 
lengvai ir paprastu- budu.
“Long distance” yra pilnai 
užganėdinantis būdas, dėl 
gavimo pageidaujamų pa
sekmių, su labai mažu jves- 
tavimo laiko ir pinigų.
Kiekvienoje vietoje į keletą 
minučių per telefoną.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • U n įvertai Service

■

■ 
■

ŠAUKIAME
KIEKVIENĄ

— kenčiantį nuo slogų, kosėjimo ir skaudamos 
Hrerkl&s. kad gavus greitą pagelbą su Severa’s ma
loniomis ir geromis gyduolėmis. Netik dėl jušų pa
čių gero, bet dėl gero jūsų šeimynos yni labai svar
bu. kad jus tuojau veiktumėt.

Nl’O SLOGU VARTOKIT SEVERA’S 
GKfP TABLETUS

Jums nereikia kentėti ilgiau. Severas nuo Slogų 
ir Grip Tabletai yra žinomi dėl prašai inimo kad ir 
sunkiausias ligas, štai yra saugios ir geros gyduo
lės. Kaina bakseliui 30 centų. I

NUO KOSULIO SEVERA’S (’OUGH BALSAM 
Nokentėkite nuo bereikalingo kosulio ilgiau. Pra- 
šalinkit jj su Severa’s žinomu Cough Baisamu. Ne
laukite! I’abandvkit jj šiandien! Kaina 25c ir 50c.

Nl'O SKAUDAMOS GERKLĖS SEVERA’S 
ANT1SEPTOL

Kad greitai išsigydžius nuo skaudamos gerklės ir 
švarškimo, gargaliokit su Severa’s Antiseptol ir įsi
gysite malonų sugrįžimo sveikatos. Kaina 35c ir 50c 

JŪSŲ APTIEKOJE
W. F. Severą Co. Cedar Rapids, la.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roonevelt Rd. 
Arti St. lx)uia Avė. 

CH1CAGO, ILL.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
'• t

savaitinį paveiksluotą, teikianti įvairiausių ži
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa
žangiosios visuomenės reikalus laikraštį 

■■ŠIAULIŲ NAUJIENOS”
“Šiaulių Naujienos” visų mylimas ir daug skai

tomas savaitraštis.
“Šiaulių Naujienos” turi nuolatinius korespon

dentus visoj Lietuvoj ir užsieny.
“Šiaulių Naujienas” galima užsisakyti visuose 

Lietuvos paštuose. Nereikia rašyti jokių 
perlaidų bei laiškų — paštas pats viską su
rašo ir pinigus priima.

“Šiaulių Naujienos” kainuoja: 
Metams: Lietuvoj — 15 litų; užsieny — 30 litų 
Pusei m.: Lietuvoj — 7,50 lt; užsieny — 15 litų 
3 mėn.: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

ADRESAS:

“ŠIAULiy NAUJIENOS" .
Šiauliai Dvaro g. 83 Nr.

Garsinkities “Naujienose”

■ Mi l®—n - -

KORESPONDENCIJOS j
.............. ■■■t ■■■■■ ■ — y

So. Boston, Mass.
/ ______

(iabtjos koncertas
---------- »

Sausio 31 dieną Lietuvių sve
tainėj atsibuvo koncertas, kurį 
sūri nge Gabijos choras.

Koncerto programas buvo 
gana įvairus, tik geresnių ar
tistu buvo labai mažai.

Pats choras ir tai dvi dainas 
kaip Kalvarijos ubagai tesudai- 
navo, o dvi pavogė, nes prog
ramų buvo ant užbaigos pažy
mėtos penkios dainos, o choras 
tris tesudainavo. Bet apie tris 
ar keturias dainas sudainavo 
puikiai, k. a. “Girioj”, “Lyra’’ ir 
“Vilnius“.

Iš solistų to vakaro žvaigž-
dės buvo Božė Černiauskaitė ir 
J. Navadauskas; vidutiniškai 
padainavo O. Černiauskaitė ir 
Z. Neviackienė. O S. Vai įkaitė 
nė balsą turi, nė moka dainuo
ti. Taip pat A. z Kiškis griežė 
ant smuiko; Ik t nė griežt, nė 
užsilaikyti ant estrados nemo
ka. Bet jis da jaunas smuiko- 
rius, tai turi progą išsilavinti. 
Visiems akomponavo T. Tata- 
roniutė gerai.

Publikos buvo pilna svetai
nė (apie 300) ir labai įvairi. 
Sandariečių gal buvo daugiau, 
po tarų socialistų, katalikų ir 
apie pustuzinis komunistų, bet 
tik tokių, kurie jau Bile kur 
nueina ir kurie jau pusiaukelėj 
stovi, jau neištikimi ir die
na po dienai “Laisvė” jų ne
teks. Keliolika tokių jau ir ne
teko. —Kaulinaitis.

Kenosha, Wis.
Vestuvės

Nedėldieny, sausio 31 d. mu
sų miestelio vienas iA l>iz tiierių 

(namų statymo kontraktorius) 
Povilas Velvekis, gyvenantis 
771 Harding: St., iš Chicagos 
parsivežė sau grakščių pačiu
tę. Kadangi p. Velvrckis yra 
rimtas ir sėkmingas biznierius 
ir su visais gana gražiai sugy
vena, tai į stotį nuvyko kele
tas automobilių pasitikt jauna
vedžių. Na, ir neapsiriko. Sy
kiu su janavedžiais iš Chicagos 
atvyko visas tuzinas chicagie- 
čių. Vestuvės buvo gana ra
mios ir rimtos. P-as P. VeLve- 
ckis matyt ištiki u jų taisėsi į gy 
venirtuj, nes jau vėlokai rude
niop pasistatė sau gan puikią 
bungalow, kurioj dabar galės 
sau ramiai it paukšteliai gy
vent.

Dubar, sako kenoshiečiai, 
kad next busiąs kitas biznie
rius, vardu Antanas.—'Petras.

Kokias žinias Jys 
Skaitote?

Nedaro skirtumo kuri iš 
jų arba visos jos kalba apife 
vagystes arba pražudymą 
brangenybių gaisre.

Jus nenorite matyti šiame • \
laikraštyje aprašymą, kaip* •
jus kenčiate nuo pražudytų 
savo pinigų. Ir tas laikas 

niekuomet neateis jei jus 
laikysite savo brangenybes 
Apsaugos Skrynutėse.

Kainuoja labai mažai, bet 
apsaugojimas yra labai dide
lis, todėl neprotinga yra ri
zikuoti. \

Tegul Mr. čaikauskas pa
sako jums apie šios bankos 
naudingą patarnavimą.

Kalbame Lietuviškai

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street
STIPRUS VALSTIJINIS 

BANKAS
Resursų virš $11,000,000.00

Atdara šį vakarą nuo 
6 iki 8 vakarov . .. .......—

NAUJIENOS, Chicago, TU.

<

sunaikina pleiskana*. tg 
priešą gralių plaukų.

Nusipirkite bopkų už 65c šiandien N 
pas'savo vaistininkų. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos..

F. AD. RICHTER & CO.f 
Bcrry & S'outh Sth Sts.

Gerap paprotys
Raudokit Ruffea kasdien, kad užtaikius 

galvos oda aveika ir kad turčtl puikius 
Ivilganttua plaukine,

Rsffles^

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Lietu viai
I ' ‘ _______

K. GUGIS
i ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Koom 1111-12

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard l&it

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.k. ..........................
I --------------------------------------

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

TpI £fnfp ^22^
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai.

, ,Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

J Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
v Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

- --------

p- 111 ■ ~

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Iveavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Petnyžioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

. ....................... ..n- ........... i i b/

Advokatai
——— |.w .....III I .1 ■ ■ <1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 13W 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Repuhlic 9600

J. P. WAITCHES ‘
ADVOKATAS

Kdselando Ofisaa:
Tel. Pullman 6377

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

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
1917 W. 11 St. Tel. Cicero 3734 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

——■ i. i , ——................ ———

’ --------- 7

A. L. THOMAS
, L1ETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose,
> ‘Abstraktai, morgiėiai.

joseph v. mockus' 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 

.mėgsta. 
.. I ■ j M ...............  ■■ --- ........... »

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar i sto- 

tj, arba savo išnešiotojui syki į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, 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 pareikalavimo.

...........................................................  Atkirpk žia
Data: Vasario 10, 192<»

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1113 
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
tės, o rasite pa- 
geibą.

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

/....... _
DR. CHARLES SEGAL '

Praktikuoja 18 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 laboe 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų Ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo II iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AlfUtERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

pata rimai
tykai moterims 
r merginoms.

31B S«ath 
Halytml St,

^DR. HERZMAN^*
Gerai lietuviams žinomas per 1S 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

R h i Fiii i m lit a iiimii
Tol. Arinitage 2822

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
' 1145 Milwaukee Avė.
t

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

I - ■ -.........

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

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

VALANDOS: Nuo 16-12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. i.

Telefonais i

LIETUVIAI DAKTARAI
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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 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 7:80 vakare.
ii F " 1

— ' —......................... —■ •"   1 "x---------r--------- ---
/— ...... "" 11

Ofiso Telephonan — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — I.afayette 5798 

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

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

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

A. MONTVID, M. D.
1579 jdilwaukee Ave^ Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

L-...... ..... —————*

Boulevard 8686 «
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdienl . „ ..................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

: Dr. Lawrence P. Slakis
2 DENTISTAS
J 4454 So. Western Avė.
M Valandos: C
4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. F

H

M 
M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Offięe Bonlevard 7042
* Dr. C! Z. Vezelis

LIETUVYS DENT1STA8
4712 So, Ashland AveM 

near 47th Street 
CHICAGO

-
tesian Avė.Res. 6600 S

Phone Piosi/ect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 »o. Halsted StM 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuu
6 iki 8 vai. vak. » Nedėliomis nu®

8 iki 2 vai. po pietų.
b i ■■ i ■■■ i ■ i i—

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicaga 
. arti 81st Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlee.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 

----------------------- —■>

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nno 2 iki 4 kaedien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme 

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukee Arenas 

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

Nedėlioj 10 iki 12 diėną.
Rezidencija: 2960 Logan Blvd.

Tel. Belmont 6217. •
V ■■■ i ............ . ................... ■

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Lkensed 
710 West 18th StM Chicago, 111

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

VVENNERSTEN’S
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined

3
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tdJtor P. GRIGAITIS_______

1789 Soith Halsted Streeą 
Chicaffo, IU.

TelefhoBe Koo»«relt 8500

Subacription Katėsi 
>8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year fo Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second CIsm Mattel 

March 17th, 1914, at the Poit Office 
»f Thicago, III., under the act of 
tfuivh 2nd 1879.

Trečiadienis, Vas. 10, \ 1920

GulbranMn Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.09 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Utsimokljlmo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams ........................ ....
Pusei matų ___
Trims tulnesiams ..._______
Dviem mtaaaUina ___ .___
Vienam minėtini —..____

Chicapoje per nešioto jut r
V»ena kopija -.......-................
Savaitei ....................—-------------18c
Mineaiui ...........-...........  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJe, 
paštu:

Metams .................................—— $7.00
Pusei metų ....................   8.50
Trims mėnesiams ................. -. 1.78
Dviem mėnesiam ...—~....... .. 1.25 ___ t _______ _ ___
Vienam mėnesiui ................... 76 ; minimame menesyje butą

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 1800,000 litų mažiau, gi impot- 
tas iš užsienių padidėjo 5,100,- 

4.00 (MM) litų. Paėmus skaitlines 
..„ 2.00 liepos mėn. 1 dienos, eks-nnnv *

. $8.00
_ 4.00

1.50 
.75 Ekonominė Lietuvos Padėtis
£ Į Po to, kai buvo išpranašauta 

puiki krašto ekonominė padė
tis, valdantysis blok;is užmer
kė akis į tai, kas dedasi ir dė
josi krašte. 1925 m. kovu mė
nesy pasireiškė užšienio pre
kybos pasyvumas. Eksporto 

i 3,-

(Atpiginta) 
Metam* ......................... .

Pus/i metų ...................
Trim* mėnesiam# .....

Pinigus reikia siųsti palto Money( 1 
orderiu kartu su uisakymu. ; portas sumažėjo 12,600,(MM) 11-
......tų, gi importas išaugo iki 18,- 

500,000 litų, sulyginus su 
1924 m. Kiekvienam net ir ak
liausiam piliečiui paaiškėjo, 
kad dalykai yra blogi, kad visi 
tie optimizmai delei 21 milijo
no pūdų derliaus “pertekliaus” 

lyra tik burbulas.
i šitokiai padėčiai esant, klori- 

" kalų valdžia ir jų ekonomistai, 
matomai, nesugebėjo sekti apy- 
stovų, skaityti statistinių davi
nių ir įžiūrėti aiškaus krizio, 

Klaipėdos krašte netikėtai susidarė visai ne tokie, \les_ , kltaipj 
santykiai, kokių buvo galima laukti po rinkimų I Seime-

Naujienoi eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Cl. — Telefonas! Roosevelt 85KL *

SANTYKIAI KLAIPĖDOS KRAŠTE PASIKEITĖ

MIESTO VALDYBA IR SOCIALDEMOKRATŲ 
IR LIETUVIŲ

DARBININKAI IŠVIEN SŲ LIETUVIAIS PRIEŠ 
VOKIŠKĄ BURŽUAZIJĄ

TURI BŪT GERBIAMOS KLAIPĖDIEČIŲ TEISĖS

daryti tokie nutarimai,
• ■to' JMlM1V a*škiai buvo nenaudingi

lj. 3 turėjo pagilinti krizį?
Tuose rinkimuose laimėjo vokiškų partijų blokas, 

pravesdamas į Seimelį 27 atstovus iš 29. Lietuviams teko 
Seimelyje tik 2 vietos, ir kaip tik atstovai susirinko, tuo- 
jaus vokiškoji Seimelio dauguma, pareiškė, kad jos valia 
turės vyrauti šios teritorijos valdyme. Seimelio atstovai1 
per keletą mėnesių negalėjo susitarti su krašto guberna
torium dėl valdžios sudarymo.

galima buvo 
kurie 
r dur

Bereikalingos išlaidos

Liepos mėn. 31 d. Ministerių 
Kabinetas daro nutarimą pirk- 

" tis Berlyno atstovybei nuosa
vus namus už 600,(MM) gold- 
markių t. y. už 1,440,000 litų. 
Liepos mėn. 21 d. nutarta pirk-

šiems metams valdžia ir Sei
mas, nebojant s.-d. frakcijos 
daugkartiniu siūlymų, jokių lė
šų kovai su nedarbu nepaskyrė. 
'Tuo metu, kada užtenka pini
gų įvairioms užgaidoms, — be
darbiams jų nėra! Cinišku bil
du pripažjstapia bedarbė ir jos 
augimas, gi lėšų tam reikalui 
neskiriama. Jog^tai yra viešas 
tyčiojimasis ir tai daro žmonės, 
kurie giriasi esą “krikščionys”.

Antra vertus, kiekvieno kri
zių požymis yra bedarbė. Bet 
turėdami prieš akis šitą požy
mį, krikščioniškieji demagogai 
garsiai tvirtina visai priešingą 
dalyką, būtent, gerą ir net 
puikią padėtį. Tenka sutikti 
tik su vienu: kad seiminiems 
ir valdžios krikščionims jokių 
krizių nėra. ’

Aiškus dalykas, kad esant to-, 
kiai padėčiai ir besiartinant 
Seimo rinkimams, Lietuvos kle
rikalams, begelbėjant savo kai-, 
lį, tenka griebtis melo ir šmeiž
to. šiandien kaime platinama 
tūkstančiai knygpalaikių, ku- 
riose viskas suverčiama opozi
cijai. Tų knygpalaikių rašytojai 
Ambrozaičia*, Krupavičiai ir 
kiti nesidrovi šlykščiausių pra
simanymų.

Jei klerikalų galvose gimsta 
diktatūros sumanymai, tai ir 
šitie sumanymai ne be pamato. 
Reikia gi slėpti savo darbus.Jin UVl VČUUZdUS cuuaijniu. mvii. m v*. nuvcuvcv pik iv-.----------------- o-  1-—.--------- --------------

Bet šiandie matome, kad dalykai tenai jau virsta vi-fis namai Paryžiaus atstovybei J r. uo svieto akių; reikia pavieš- 
sai kiton pusėn. Vietoje, vokiškų partijų “vienybės fron. už maždaug 1000,000 litų Lap- pataut. kam gahnt ilgiaus. 
“ \ . . . i ., . v i , kncio men. pabaigoj 1924 m.to” prieš lietuvius, jau matome vienų su kitais bendra
darbiavimą. ; r

nusipirkta namai \Vashingtonc 
už 900,000 litų. Turint pasyvų 
prekybos balansą vyriausybė 
lengva širdimi nutarė blokšti 
užsienin dar 3 milijonus litų 
už perkamus namus! Na, kurgi 
buvo valstybinė 
terių išmintis?

Prie viso šito 
dėti ir tai, kad

įterija davė 2,OO,(MM) litų Preky
bos Pramonės Bankui pirkimui

Musų skaitytojai jau žino, kad Klaipėdos krašto di
rektorija (nelyginant, ministerių kabinetas) tapo suda
ryta. Į ją įeina ir lietuviai ir vokiečiai. Dabar “Elta” pra
neša kitą svarbią žinią:

“Sausio 19 d.- įvyko rinkimai į Klaipėdos miesto
tarybos valdybą. Pirmininku išrinktas p. Macys, so
cialdemokratas, vice-pirmininku — Reišys, lietuvis,| u<vvu .“.cn,y?. ... J bos Pramones Baniui pirkimui
pirmuoju raštvedžiu Kutas, socialdemokratas ir užsienių valiutos sidabro pini- 
antruoju raštvedžiu — Aušra, lietuvis”.
To krašto svarbiausiame mieste, vadinasi, sudarė 

“bendrą frontą” socialdemokratai su (nepartiniais) lie
tuviais.

kademų minis-

dar turime pri- 
Finansų Minis-

[Paęific and Atlantic Photo]

Rumunijos karalius Ferdinandas po aplankymo Sinaia, kur 
buvo nutarta priimti princo Karalio abdjkavirųą.

Tai yra charakteringa padėtis. Klaipėdos krašto so
stinėje lietuviai yra mažumoje. Tenai randasi pats cent
ras vokiškos buržuazijos. Prieš “einheitsfrontlerius” lie-
tuviams tenai šiandie, rodos, nėra jokios vilties atsilaiky- ri darbo.
ti. O betgi miesto tarybos valdyboje lietuviams teko pu
sė vietų!

Tai galėjo įvykti tiktai ačiū tam, kad lietuvius pa
rėmė socialdemokratai.

Socialdemokratai Klaipėdos mieste yra stiprus, bet 
nepakankamai stiprus, kad galėtų vieni paimti į savo ran
kas visą valdžią. Todėl jie rado reikalinga susitarti su 
lietuviais prieš stipresnę, vokišką buržuaziją. Ir vokiškas 
“einheitsfrontas” susprogo!

gams apmokėti. Už sidabro pi- 
1 nigams kalti varžytines permo
kėta 400,000 Titų ir tt.

Tuo pačiu metu statytąsi 
ministerijoms rūmai Kaune, 
blokšta pinigai kunigų algoms, 
slaptosios policijos laikymui, t
nebota jokio taupumo. Šiauliuo
se ir Kaune išdygo milžiniški 
elevatoriai, kurie dabar netu- 

. Paaiškėjo, k^id juos 
reikėjo statyti Klaipėdos uos
te, nes tik tenai elevatoriai bu
tų galėję patarnauti išveža
miems ir įvežamiems produk
tams. šiandiena paaiškėjo ir 
tai, kad Lietuvos žemės ukiui 
netinka ir neatsako grudų 
ūkis; reikia ieškotis kitų ga
mybos kelių. Bet kademų val
džia statėsi elevatorius, taiky
dama juos 
lains.

grudų ūkio reika-

'Taigi Lietuva šiuo momentu 
gyvena ir ekonominį ir politinį 
kiizį. Išeitis iš jo bus 4abai ir 
labai sunki. Visi, kuriems dar 
rupi padėtis šioj pusėj okeano, 
privalėtų susirūpinti, 
butų kiek palaukus, 
per vėlu rūpintis.

l ■_ P. Erunas
Pakilęs su saule ir skubus kaip laikas
Kur okeanuos praeitis skęsta
Pažvelgi griuvėsiai gyvenimas paikas—
Vėl žygiais matuoji, it amžiais bua švęsta...

Kaupiasi kovos—audruotam likimui 
Ir keli vėliavą iš būstinės rūmo— 
Norėtųs nors mirtį'paverst atgimimui 
Kur blėstanti jaunystė—išvystų žydrumą...

Bangos tešlaksto kovos krutinę
Ir žvelgti miela, kad gali kariauti
*) Spėkoms jaunystės tik sutartiniai—
Galingoms jėgoms visykas atgauti!..

Uždanga leidžias būvio arenos:
“Kam laikas toks trumpas” savęs pasiklausti, 
Nors rytai vėl švinta į darbą mena 
Mažai užgyvenęs, iš ateities ar gausi?

*) Spėkoms tverti—P. Erunas

nes /gal
jau bus

Pastabos
Kažin, ar yra kita tokia vals

tybė pasaulyje, apart Lietuvos, 
kur'klebonai butų ministeriais.

o
tai gabi lo-

O O

P-lė Tendžiulytė 
šėja-artistė —. taip žmonės sa
ko iš Rockford, III., kurie ją 
matė lošiant. Taip ir aš sakau, 
žbdžiu:’ ji turi visą artistišką 
judėjimą. Tai 
žvaigždė!

lietuvių teatro

o oo
Jeigu A. A.

Tuliukas kiek ilgiaus butų pare
dagavęs “Sandarą”, tai “S.” 
butų prisiėję kraustytis paskui 
“Varpą” į aną pasaulį...

Jeigu turi pu«- 
lėa slogą arba 
skausmingą nu- 
gifilapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

1TALIJONIŠKOS ARMONIKOS

fšdirbinėjame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. 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, III.

A

f

Plyšta granitas rankose musų, 
Plienas pabūgsta darbo jėgos. 
Kodėl skriaudėjai nepergalėti? 
Kada kankinti vargas nustos?..

Rankas ir kojas pančiai dar valdo.
Jais vainikuoja daugel kasdien....
Tik pasižiūri—kapas vėl naujas
Užkasė vakar, kitas šiandien...

Niekas pasaulyj taip negyvena!
Saulės nematom, skurstam varguos.
Mes jog pasaulį turim valdyti!
Musui tik jėgos jį išvaduos!

Šiauliai, 1925-1-1.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phone Canal 2591

Tel. Lafayotte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
-patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

Reikia stebėtis ne tuo, kad tai įvyko, bet kad tai įvy
ko taip greit.

Musų nacionalistinė spauda yra. daug prirašius apie 
Klaipėdos krašto socialdemokratus dėl jų susiblokavhno 
rinkimų metu su vokiečių buržuazija. Mes irgi peikėme 
tokią jų taktiką, bet mes išreiškėme viltį, kad anksčiaus 
ar vėliaus ji bus atmesta: klasiniai darbininkų interesai 
paims viršų ant jų tautinių simpatijų ir antipatijų. Taip 
ir atsitiko.

Tolesnei ateičiai galima padaryti dar vieną pranaša
vimą, tą, būtent, kad ilgainiui pasireikš skirtumai ir tar
pe tų klaipėdiečių, kurie šiandie priklauso “lietuvių” gru
pei. Darbininkai lietuviai eis su darbininkais vokiečiais, 
o lietuviška buržuazija su vokiška buržuazija, — su ta 
pačia, kurią musų nacionalistai dabar taip keikia.

Bet kad Klaipėdos socialdemokratai daugiaus nebe
grįžtų į bendrą frontą su vokiečių patriotais,vtai Lietu
vos valdžia privalo saugotis priespaudos tame krašte. Te
gu klaipėdiečiai tvarko savo vidujinius reikalus taip, 
kaip jie geriausia išmano. Kada jie turės laisvę, tai jie 
bus patenkinti ir visoks nedraugingas Lietuvai jausmas 
išnyks. • , • '

Tik tvirtai už krašto gyventojų 4aisvę stodami, įgis 
sau pagarbą bei simpatiją ir Klaipėdos lietuviai. Jų susi
tarimas su vietiniais socialdemokratais jau yra stambus

muitų politika ir 
bedarffe.

Svarstant muitus, s.-d. reika
lavo žymaus muitų pakėlimo 
prabangos (luksuso) prekėms 
ir sumažinti įvežamuosius mui
tus plačiai vartojamiems mais
to produktams. Pusmečio 1925 
na. bėgiu šitų luksuso prekių: 
muilų, kvėpalų, kosmetikos, vy
no, šokolado, riešutų, juodųjų 
slyvų (Lietuvoje kiek nori 
yra) įgabenta už 3 milijonus 
litų. Tuo budu šitoji apystova 
tik prisidėjo prie krivio pagili
nimo. Suėmus viską vienon 
vieton aišku, kad ekonominiai 
sunkumai Lietuvoje buvo su
daryti 
Krašto 
alingų

1924
nė, bet valdžios žmonės Seime 
tuo pačiu metu tvirtino, kad 
jos nėra. Delei bedarbių aprū
pinimo ėjo sunki kova, galop 
laimėta milijono litų .vie
šiems darbams. Šierpet bedarbė 
dar skaudesnė. Praeitos vasa
ros metu oficialiai gabenta be
darbiai Franci j on, ir dabar ei
na tų pačių bedarbių eksportas 
Brazilijon, Argentinon. Bet

Netikusi

dirbtinai dabartim 
tvarkytojų ir atsako- 
žmunių.
metais pasireiškė bedar-

o o o
Sėdėt paprastam žmogui te

atre šalę kunigo, tai lietuviš
kiems komunistams yra baisi 
nuodėmė. Gi kuomet bolševikų 
valdžios komisaras čičerinas 
Kaune sėdi tarpe kunigų ir ge
ria sykiu šampaną už kunigų 
sveikatą, tai tas gerai. Keistes
nių sutvėrimų pasaulyje turbut 
nerastum kaip lietuviškieji ko
munistai.

o
“Naujie- 

keikia, bet 
“Naujienos”

O O
Nors komunistai 

na^” susiriesdami 
pasirodo, kad 
jieiųs yra naudingos; viena, jų
lyderiams aplaužo ragus, o 
antra, suteikia žinias, kurias 
jų organai nuo jų slepia, štai 
mirė Anglijos karaliaus Jurgio 
motina: bolševikų valdžia pa
siuntė Jurgiui užuojautos tele
gramą delei jo motinos mirties. 
Komunistų organai ^sitą žinią 
nuo savo skaitytojų norėjo pa
slėpt nežinia dėl ko. Bet štai 
ateina “Naujienos” ir komunis
tai apie tai sužinojo. Arba 
vėl: Rusijos bolševikų valdžios 
komisaras čičerinas lankosi pas 
“buožių valdžią”- Kaune ir su 
kunigais balhlvoja; šitą vėl ko
munistų organai ifuo savo skai
tytojų slepia. “Naujienos6 gi 
tą viešai praneša. Tuo budu 
komunistai sužinojo ir tt. Taigi, 
matomai, “Naujienos” yra “so- 
ciališdavikiškas” laikraštis, nes 
ką komunistai slepia, tą jos 
“išduoda....” —Kalvis.

i
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ristynių teks juoktis—Dudins** mokamasis klerkas buvęs po
kui ar Adomui. —R

Nepasisekė

lenkų

metų ka-
liudijimu

advoka- 
Bernardą 
liudytojų 

norys

Pietį ucha nušovė 
kad liudijo įėisgio 
prisibijodamas peli

betgi nepanorėjo
ir atidavė vaiką

Klau-
prisipažino,

jo*. Jis pats samdęs kasininką.
— Kada atėjo Pavietas į ban- 

:ką? — Rugsėjo 19, 1923.
| - Kur buvo p. Ellias, kai 
[Pavietas paliego? Nebuvo 

ke-j namie, — buvo Michigane.
i* Pašauktas Antonisen (ameri- 

, banko vice-prezixlentas 
. Paaiškino, kad

“Nepasiduosiu! ’—sako
Banccvičhią.

-----------■y........ . ,,

Dzūkas sako, jog jis |K*r I 
lelą mėnesių be atbudo Irei 
niravosi ir rengėsi prie ristynių. k(>nas), I - - •
O kai dėl “žirklių”, tai dzūkas ,r kasininkas, p -
sako, jog Sarpalius gali spau- ne Valančius, bet patys klerkai 
dyti savo kojomis tokius daik- __  telleriat
tus, kurie nekruta. Girdi, kai 
aš susipurtysiu tai ir Sarpalius 
su visomis .'idilėmis nnlekės į 
šalį. V

Ar dzūkas ištikrųjų yra tiek 
kietas, parodys vasario 23 d., 
kai jis susikibs su Sarpalium.

Požėla ritosi Waren, O.

Praeita subatą Požėla ritosi Isyči 
\Varren, ()., su “laukiniu” gre- vož 
ku loolos. Nors grekas ir lan- , 
kinis, Ik*1 Požėla jį paguldė.

Pastangos išgelbėti 
vaiką Henry Pietrucha nuo ka
lėjimo už nušovimą graiko ped- 
lioriaus nuėjo niekais. Pietru
cha yra nuteistas 14 
lėjiman, daugiausia 
dviejų lietuvių vaikų.

Užvakar Pietrucha 
tas atsivedė į teismą 
J ožaitį, 12 m., vieną
ir pareiškė, kad vaikas 
pennainyti savo liudijimą. Ir 
ištiktųjų jis pasisakė, jog ne
matęs, kad 
pedliorių ir 
melagingai, 
cijos.

Teisėjas 
tam įtikėti
prokurorui kamantinėti, 
sinėjamas vaikas 
kad Pietruchos motina ir kiti 
prigrūmoję, kad Pietrucha išė
jęs iš kalėjimo abu vaikus' nu
šausiąs. Grūmojusi ir Piet
ruchos šaika, taip kad vaikas! 
išsigandęs ir bandęs atšaukti: |1‘ 
savo liudijimą.

Turys daug pači y
Mrs. Agnės Uing Mark, 19 

metų, patraukė teisman savo 
vyrą Aalph Mark, 32 m., rei
kalaudama užlaikymo jų 16 
mėn. dukterei. Ji apsivedė su 
juo 1923 m. po dviejų dienų pa
žinties. Vėliaus ji sužinojo, 
kad jis turi ir kitą sūnų. Pa
sak jos, jis yra jau šešis kar
tus vedęs, bet niekur nesą re
kordų perskirų. 
yra kaitų vedęs, 
vienas ir težino,
stengsis sužinoti ir teismas.

Bet kiek jis 
tai tik jis 

Bet dabar ta

Sudegė
Užvakar ryte kilęs gaisras 

M. V. Klich Printing Co. spau- 
stuvėj, 2114 So. Kedzic Avė., 
pridarė nuostolių už $250,000. 
Daugiausia sudegė popieros.

Apiplėšė restoraną
Du plėšikai užpuolė Ontra 

kafeteriją prie \Vilson ir She- 
ridan gatvių kada apie 50 žmo
nių valgė pusryčius ir surišę 
manažerių, pastvėrė $.1,377. Ka
dangi tuo laiku manažoris bu
vo savo kambaryje ir .skaitė 
šeštadienio ir sekmadienio pa
jamas, kad jas depozitavus ban
ke, tai niekas ir nepajuto plė
šimo.

KAM JUOKAI, O KAM IK NE

Dudinsko šalininkai sako, 
Adomui Wedzos bus riestai, 
prieš keletą dienų Dudinskas 
ritosi su vienu lenku ir be jo
kio vargo paguldęs jį.

(ial Luti. Bet Adomas, kiek 
teko girdėti, yra labai gerame 
stovyj, tad Dudinskas gali pa
dalyti stambią klaidą. O antra, 
sunku iškalno pasakyti kam. po

kad

sudarydavo savo 
ir pinigų sutrau-dienos darbo

ką. Antonisen paaiškino parei
gas, kurias ėjo Valančius ban
ke. Antonisen atsinešė viso
kių popierų iš ledgerio ir t. p., 
kuriose buvo kas nors bendro 
su byla. Aiškino banko tvarką. 
Rodė kredito slipą, kurį V. 
išrašė. Banko knygutę 
žiūrėdamas aiškino. Knyga ra

jų siuntimo pinigų Lietu- 
irgi buvo peržiūrėta. Ro- 

rasytę carbon popieros nu
rašytą nuo $1,000, nes origina- 

simaikinęs po pinigų 
— patvirtino 'Antoni-Prie pirinos iirogos Zaiiavi-1g*vimui> _ 

ėjus galės išliandyti Požėlą. Po-;son jjg pagjsa]^ gad būdamas 
žčla sako, jog jis neatsisakys sn kasininku 
Zanavičium persitikrinli.

Be to eiiia gandų, kad šie
met bus platinama daug gatvių. 
Keikia namų savininkams ap
sisaugoti, kad miesto valdyba 
ncapsunkintų mus dideliais 
mokesčiais. Jam minėtas Susi
vienijimas Turi atstovą, kuris 
rūpinasi namų savininkams 
teikti pagelbą. Be to Susivieni
jimas turi ir savo advokatų, 
kuris pagelbsti, apsiginti nuo 
nepadorių nuomininkų ir tt.

Mokestis Susivienijime yra 
labai maža —■ tik 25c j mėnesį. 
Bet ir iš tų pinigų narys laike 
mirties gauna $50, taipjaih ka
ravaną ir gyvų gėlių vainiką.

Patartina kiekvienam' namo 
savininkui prisidėti prie šios 
organizacijos, nes tada daug 
gero dėl savęs galėtumėm at
siekti. Kada mes pavieniui 
kiekvienas šauksime, tai niekas 
mus neužkirs, bet’jei mes visi 
kartu bendrai sušuksime, tai 
tuoj musų reikalavimas bus iš
pildytas.

—D. Gulbinas, Flašt.

šimtis kapitalo, tai dalininkai 
dar užsirašė už $1000 Šerų .ir 
ant vietos sumokėjo virš 
$200. SLA, 63 kp, iš Bumside 
prisidėjo prie liendrovės ir pa
ėmė už $100 Šerų. Apšvietos 
ir Dailės draugystė ii' dar pir
ko už $50.00. Kitos draugystės 
ir jų nariai turėtų panašiai pa
sielgti ir namą greitai būt ga 
Įima pradėt statyti.

Nekurie iš 
jo už greitą 
nes pagal jų 
reikalo laukti 
namui pinigų,
galima pastatyti pirmą 
į kurį įeina du storai 
svętainėlės. Pasistačius 
augštą draugijos tuoj 
patogumą, nes čionai visos drau
gijos sutilptų su susirinkf- 
mais ir tuomet pariams butų 
geresnis ūpas.

Visi dalininkai prisižadėjo 
atlankyti savo kaimynus ir 
priminti jiems reikalą prisidėti 
prie bendrovės. Jeigu kas į jū
sų grįčią atsilankys ir pakal
bins, ilgai negaišavus tuo prisi
dėkite ir kitus dar pakalbinkit.

—B-vės koresp.

dalininkų 
pradėjimą 
nurodymą 
iki sudės
Jie nurodė, kad

aukštą, 
ir trys 

pirmą 
pajustų

stovė- 
darbo, 

nėra 
visarrt

ris-
ne-

* Niek Bihun, ukrainiečių 
tikas, prieš trejetą savaičių 
teko kojos. Bet jo koja, dabar 
stigija ir, prisidėjęs guminę ko- 

i, jis •eisiąs ristis.

Lietuvių Rateliuose.
Trečia diena Valančiaus 

bylos, nagrinėjimas
Baigiant Valančiaus bylą 
Vakar jau ketvirtą dieną tę

sėsi nagrinėjimas Valančiaus 
bylos. Išklausinėta: W. Anto
nisen, Universal State banko 
vice prezidentas; Valančius, 
kaltinamasis; Ellias, banko 
prezidentas. Išklausyti taipjau 
liudytojai apie Valančiaus teL 
singumą: adv. Bračiulis, Dr 
Montvidas, Jonas A. VVidzes, 
Antapas Visbaras, Dr. Šimkus 
ir Kl, 
lesnis 
bylos 
muose

Klausinėjimas 
užsibaigė ir šiandie ryte prasi
dės abiejų pusių advokatų kal
tinamosios ir ginamosios kal
ios. Po advokatų kalbų jury iš
neš savo nuosprendį.

— Reporteris.

Vilkosvicz (Vilkas). Pla- 
aprašymas tolimesnio 

nagrinėjimo tilps seka- 
“Naujienų” numeriuose, 

liudytojų jau

Vasario 8 d. buvo 3 diena na
grinėjimo St. Valančiaus bylos 
ir da galo nesimato. Va
lančiaus advokatas p. Devine 
tardė p. Kilias, Universal State 
banko prezidentą.

—Kada užėmė p. Ellias pre
zidento vietą prie šio banko?— 
Kovo 3 d., 1917 m.

—Kokį pirmiau tuf’ėjo biznį?
Beal estate, Insurance, buvo 

klerku “dry goods” krautuvėj; 
dalyvavo politikoj su republi- 
konaiš; pardavinėjo laivakortes 
ir laikė privatinį banką.

Ar uždarei duris savo ban
ko? - - Ne! prikergiau staką 
prie Universal State banko.

—Kur padėjo biznį? — Par
davė Povilui Baltučiui.

Daug klausinėta iš pirmes
nių biznių. 1922 metais Elliąs 
įfuvęs rezignavęs, 1922 m., ka
da buvo Elluu pasitraukė • •)>

dirbęs ir knygve- 
dystės darbą. Pakeltas Sylvijos

i Novik, 3233 Emerald Avė., iš- (

SLA. 36 kuopoje

Vas. 3 d.'(vyko mėnesinis 
ėmimas ir įdėjimas pinigų, kad ^UA. 36 kp. susirinkimas. Be 

kitko tam susirinkimui bolševi
kai buvo prfsiuntę laišką iš sa
vo brenčiaus, * pasislėpusio

ledgery buvę įrašyta, o nebuvo 
knygutėj. Daug visokių popie- 
rų Antonisen turėjo, ant kurių
buvo ranka paišeliu pažymėji- vardu kokios tai Farptautines 
mai, kuriuos teisėjas įsakė nu 
trinti. Kai kurios popieros — 
rekordai yra sutaikinti — sake j legatus kokiam tai 
Antonisen.
prašė palikt jam dėl faktų, gi
nant kaltinamąjį Valančių.

Pašaukė vertėją. ,
nas J. Zolp. Adv. Devine klau-

Darbininkų Pagalbos Draugi
jos, kviečiantį iŠhnkti tris de- 

i susirinki- 
Advokatas Devine imu^ laiškas labai verkšlenan

tis su visokiais “broliais ir se
serimis”, kūne bolševikams

Atėjo Jo- tiek rupi, kiek pernykštis snie
gas, jei negali iš tų “brolių ir

sė p. Zolp, kas jo prašė ateit I seseril £auti sau aukų.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

Dr. J, W> Beaudette, M.0
1800 So. Ashland Avė.

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

iki*9.30. Nedalioj nuo 2 iki 4:30 
, Phone Canal 0464
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' Dr. Simnu 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 vakaro 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto,;
iki 2 pb piėt

Tel. Republic 8(135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumbęris. Darau 
visok) darbą pigiomis kainomis.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedaliomis uždaryta,
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

f drabužius. t

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU-SPECIALISTAS

Palengvins aidą įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
tauo trumpregystę ir ttL'v*” <ą. 
Prirenka teisingai akinius. Viluo
se atsitikimuose egzaminą vi da
romas su elektra, paroda*#* m«* 
gausias klaidas. Speciali r.ljrda at
kreipiama į mokyklos valkus. Aki
niai nuo $4.00 ir augŠčiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevnrd 7589

- Ellias, — atsa- j I pabaigą susirinkimo bolše- 
■’i draugas Ellias? vikai įneša pi įsidėti pi io tos 

“draugijos” ir išrinkti delega
tus — reiškia, padaryti SLA. 

bolševikų 
Pareikalauta 

“draugija” 
yra. Bolševikai labai nenoro
mis aiškina, kad ji esanti ne
va streikienų ir kalinių šelpi
mui. Uitiems nurodžius, kad 
tai yra bolševikų organizacija 
ir kad ji nieko sušelpti negali 
ir nesistengia, bet vien nori 
kuopos vardą panaudoti bolševi
kiškai agitacijai, kiti bolševikai 
pradeda trauktis ir aiškintis, 
kad “pirmieji draugai nesupra
tę” kvietimo; esą kviečiama tik 
prisidėti prie rengiamojo pro
testo mitingo prieš Lietuvos 
valdžia.

Kadangi 
skirstę ir 
bolševikai, 
pasisekė pravest savo įnešimą 
ir nutempti SLA. 36 kp. į savo 
bučių.

už vertėją?
kė. Ar tu (

Taip, - atsakė. Vertė laiš-

praneša, kad K. Juozapavičius kuopą tikruoju 
aplaikė Pai‘tijos brenčiu.

Prekybos Paa^kinti kas ta
iš Šakių, Lietuvoj 
$200 per Lietuvos 
banką.

—Kiek buvo Juozapavičiaus 
likusių pinigų? — $44.24. Kny
gos rodė išėmimą pinigų. Re
kordai sunaikinti. Juozo Urbos 
išėmimą $1,000 padarė Pavie
tas. — Ar Pavietas pabėgo? 
Atsakyta, kad taip.

Vakar 10 vai. ryto tęsės to- 
limesnis bylos nagrinėjimas. 
Daug suėjo amerikiečių lietuvių 
advokatų ir biznierių pasiklau
syti šios įdomios bylos. — Kep.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso 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 lengvų išmo
kėjimų

KRAUTUVES
So. Halsted St. 

Archer Avė.

Bridgeportas
Namų savininkams

Artinasi, pavasaris. Saulelė 
jau aukščiau kila, o ir vėjelis 
švelnesnis, tada viskas, kas žie
mą buvo sušalę, dabar pradeda 
atšilti. Visokios ėlėse pūvančios 
šiukšlės pradeda dvokti, gimdy
damos visokias ligas, kurios 
tiek daug visokių nesmagumų 
ir žalos žmonėms pridaro.

Kaip viso to apsisaugoti? — 
Reikia visiems namų savinin
kams prisirašyti prie Susivieni
jimo Lietuvių Namų Savininkų 
ant Bridgeporto. Nes minėtas 
Susivienijimas ir rūpinasi tuo, 
kad ėlės butų apvalomos, gat
vės šluojamos, kad butų duota 
policijos apsaug&r nuo visokių 
•valkatų — plėšikų, kad butų 
pašalintos nuo gatvių kampų 
gaujos vaikėzų, kurie užkabinė
ja praeivius, ir tt.

veik visi buvo išsi- 
pasilikę veik vieni 
tai, žinoma, jiems

•—Narys,

Roseland
Namo Bendrovės pastogėje

R. L. D. Namo Bendrovės 
visuotinas narių susirinkimas 
atsibuvo 1 d. vas., Strumilos 
svetainėje. Senai jau tiek daug 
dalininkų dalyvavo susirinkime, 
kiek dalyvavo šį kartą. Dalinin
kai išklausė komisijų ir direk
torių raportus ir priėjo prie iš
vedimo, jog reikalinga greitu 
laiku užbaigti inkorporuoti ir 
griebtis prie 1 kontraktoriaus, 
kad sužinojus galutinai kainą 
to namo.

Kadangi inkorporuojant rei
kalinga sudėti tam tikras nuo-

TEN IR Iš *

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Bešokite, Keiiance, Albert 

Ballin, Deutschlahd 
Hatnburg 

ii' populiariški vieno kabin 
laivai,

Clcveland, VVefttphalia, 
Th u ringis

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

$onniš new Y0R- 
/II ik° iki kau‘ U U U no IR ATGAL

Plūs 31. S. Revenue taksai

Savaitinihi išplaukimai 
Del permito ir kitų informa- 
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harrltnan Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago
b..................... . ■■■■ ■■■■■■/

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

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

IŠ SENŲ AUTOMOBILIŲ^ 
PADAROME NAUJUS i
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės į

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St. ,
Telefonas Michigan 0342 

l--------------------------------------------------- /

vvennersten’s
Bohemiart Type

MALT and HOPS Combined

SAVS vou 
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AUAkK VOS. (X

(I UMO^ST(XUb vou

Lietuvių Dentistas pitar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkix«no. 
Bridge geriausio aukso. Su muaų 
p Įeito m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Net jH Ashland Avė.

nTOininim'iinnrni

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit vi 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus __ _ 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris menesius .... 35 kuponus

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

Ristynės Koncerte

rengimo 
Chicagos 

ristyniuoti

Blynų pnvalgf, žada ristynes 
paskelbti visi Chicagos artis- 
tai-tės. Bus dvejos įdomios ris- 
tynės. Auditorijoj neužteks 
oro. Lietuvių Auditorijos valdy
ba išrinko koncertui 
komisiją, kuri visus 
artistus su kvietė
koncerte, ^uris atsibus 14 va
sario po pietų 3^ vai.

“Birutė” turėjus mažai laiko 
dainuoti savo koncerte, prisi
rengė visas dainas padainuoti, 
kiek ji moka. Vanagaitis ir 
Sabonis pasikvietė Byanską į 
pagalbą. Byanskas ketina kvie
sti .lozavitą, o Jozavitas visus 
8. Susidaro dvi įdomios poros 
ristikų: vieni su pirštais, ’o. 
kiti gerklėmis. Jozavitų Mikas 
užtikrina kad nesės ant savo 
pirštų, kaip “Birutės” koncerte. 
Jei užsisės, tai ketina labai gar- i 
šiai sušukti. Ristynės bus 
amerikoniškos “stailos” 
šauk kiek nori, grok kaip noii.

Bus dar . kitos, bet apie jas 
vėliau paskelbsime. —Kep.

t Dainininkas KASTAS SABONIS
dalyvaus metiniame Auditorijos atidarymo koncerte vasario

1., Liet. Auditorijoj. Jis kartu su A. Vanagaičiu ruošia 
tam koncertui gražų ir įvairų programą.

Duos smagų vakarą

sakė: jaunuoliai nesivaržykit, 
sakykit tiesą, ar patiko, ar ne; 
kuriems patiko, pakelkite ran
kas. Iškilo daug rankų. Kam 
nepatiko? Iškilo vieno ranka, 

I kurios savininkė buvo Eugenija
ciceriečiai laukia vašu- Grušaitė. — O kodėl nepatiko? 

nes tą dieną — pa- —klausia Grušas. Man nepa- 
prieš. užgavė- tiko, kad buvo ilgas, ilgai rei- 

nes, jų SLA. 194 kp. duos gra- kėjo sėdėt, 
žų vakarą, kuris ketina visus1 ja. 
patenkinti i

Cicero lietuviai pažysta p. programas buvo ilgas, bet kar- 
Kvederą lik kaipo cnorų vedė-' tu buvo ir geras, — pastebėjo 
jų, bet dainuojant vieną dar Grušas.
nėra girdėję, šiame vakare tai Į Aiškindamas sav'L nuomonę 
galės užgirsti ir įsitikrinti, kad apie Birutės choro Liaudies 
Kvederas yra netik chorų ve- Į i<oncertą Grušas išsireiškė sė
dėjas, bet ir yra geras dai- karnai:
nininkas. I ’

šiame vakare pirmą sykį (j-1 
cero pasirodys savo skambiu ir 
balsu birutietė p-ia S. K rasa uc- mino, 
kienė.
tojas neturėtų praleisti jos ne-
užgirdęs. Ikišiol jos dainomis ir jo džiazas patiko kaip seniems, 
gražiu halsu džiaugėsi tik chi- taip ir jaunimui. Gal Vanagai- 
cagiečiai, o dabar pasidžiaug- tis ir bus vienas tų, kurių mes 
sime ir mes, ciceriečiai. Ji pa- senai ieškome, būtent to, kuris 
dainuos mums daug dainų, ža- mokėtu čia gimusius lietuvių 
vejančių dainų, kurios privers vaikus užinteresuoti. Daug 
mus viską užmiršti, ‘— j^ivo kartų stačiau sau klausimą: ar 
kasdieninius rūpesčius ir var-1 galės Lietuvoj gyvenantys po-, 
gus. o nuneš mus į visai naują etai suinteresuoti Amerikoj 
pasaulį grožės ir džiaugsmo.1 gimusį jaunimą? Gvrai butų, 
Ir mes visi busim linksmi ir kad rastųsi poetų ir Amerikoj 
džiaugsimės gražiąja daina. įgyvenančių lietuvių. Juk negąli

Tai bus vasario 14 d., Cice- suinteresuoti čia gimusio jauni* 
ro Liet. Liuosybės svetainėj, mo Lietuvos tikiai sriovenan- 
Tad bukite ten visi. —K. P. D. čios upės, miškeliai, laukeliai,

lio 11 (I 
skatinę nedalių

< pareiškė Eugeni- 
Taip, buvo perilgas; tur 

senus ir jaunus. į būt visi yra tos nuomonės, kad 
lietuviai pažysta p. programas buvo ilgas, bet kar-

anagaičio “Du Romansai” 
‘Džiazas” taip mane suįdo- 

kad aš mąsčiau tą vakarą, 
vienas dainos mylė- mąstau dabar ir turbut dar il-

1 gai mąstysiu. Dėlto, kad tas

Jaunuolių orkestras 
koncertas, Birutė, 
Vanagaitis, Gru

šas ir tt.

takeliai, kuriais jie nėra vaikš
čioję, nė jų matę. Samanota 
bakūžė, kuri mums liūdnai ir 
gailiai prisimena, musų jauni
mui beveik nesuprantama. Jie 
gimė visai kitokiose stubose, 
gal aprūkusiose, .bet anaip tol

Malk White'ne samanotose.

APSIVEDIMAI RAKANDAI NAMAI-2EME I1AMAI-2EME
PA IEŠKĄ U merginos 

našles nuo 3(1 ligi 35 m. 
žiaus apsi vedimui^ Turiu 
daibą ir gražiai aplornišiuotą 
fiala. Tel. Ilnymarket 9699. 
Klauskit po <8 vai. vi kare, Au
dė rso n.

arba 
am- 

gera

įvairus skelbimai• <

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COAI 

PIANO MOVING EXPERTS 
lAng distance handling.

Turime daug metų patyrimų. 
3238 So. Halstrd St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halfcted Street
Notary Public Phone Yards 61)62

l.š PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius G 
kambarių lurničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpjaustyto medžio 
padabintas '.etas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianblas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V, Wasliington Blvd. Kedzie 2794.

Pavasariniai Bargenat
Pardavimui mūrinis namas 6
6 kambarius. Aržuolo tri*

BIZNIO LOTAS

PARDAVIMUI
MINKŠTI gėrimai, Grosoris pi

giai. Agentų nereikia. 33112 \V. 38

I‘ABSIDI|.’()DA ;irba išsimaino 
ant namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metu išdirbtu, ant didelio stri- 
to 
gini

Miehignn Avė. Parduosiu pi- 
iš esu personas, nebegaliu

Phone Pulhnan 1228

PARSIDUODA grosernė. Senai iš
dirbtas getas biznis. Parduosiu pi
giai, nes nesuprantu biznio. 1415 So. 
Union A venų e. ,

1
TURIU parduoti ttojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės groįiklj pianų už $150, yra 75 
voleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesj.

V1ALAITLS 
6512 So. Kalstei! St. 

1-mos lubos

Už $350 nupirksi geriausi groserj, 
geroj apielinkėj. Parsiduoda greitu 
laiku. 4554 So. Paulinu Street.

ir
mas, karštu vandeniu apšildo
mas; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplewood 
Avė.

Prie 60 St. ir Wentworth Av., 
25x125, yra visi įrengimai ir ap
mokėti, kaina, $1800, bus ver
tas daug daugiau pavasarį.

A. N. MASIULIS & CO. 
6641 Western Avė.

Republic 5550

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
|<am barius. Aržuolo trinias, 
karštu vandeniu apšildomas, 
maudynės ir visi parankamai. 
Cash $3,500.00, kitus kaip ren-

Naujas kampinis, 4 pagyveni
mų muro namas, visi po 5 kam
barius ruimai, extra dideli, in- 
taisymai pagal vėliausios ma
dos. 4 karų garadžius. Namas 
randasi netoli nuo Marąuette 
Park, 6554-56 So. Whipple St. 
Cash $16.C00.00, kitus kaip reiv 
dą.

BEVEIK UŽ DYKĄ!
Bučernė ir grosernė parsiduo

da labai pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Savininkas mai
nys ant namo arba loto.

C. P. SUROMSKIS & CO.
' 3352 S. Halsted St.

Boulevajd 9641.

PARDAVIMUI tyrina 80 akrų, kai
na tik $4500. Yra 5 budinkaf, upė 
bėga pro pat baruos, randasi daug 
žuvies ir vėžių. Pardavimo priežas
tį patirsi! ant vietos.- Atsišaukit 
pas savininkų, 2 lubos.

1117 S. 19 Avė., Cicero, III.

Prie Jaunuolių gali priklausyti 
ir nemuzikantai — dainininkai, 
arba šiaip norintys lavintis 
gražiame jaunimo būry ir la
vinti už save jaunesnius. Prie ' 
Jaunuolių prigulėti yra garbė 
nes jau visi rimtesnieji lietu-; 
viai yra jaunuoliais susidomėję 
ir kas kaits vis daugiaus atsi
randa prielankių jaunuoliams 
kaip draugijų, taip pavienių 
žmonių, kurie mato jaunuolius 
dirbant naudingą darbą.

—.Jaunuolių Draugas.

______________ X._________________ K------

Plumbing Ir Heating 
, ą'

Parduodame, Įdedame ir taisome.
Nieko nereikia įmokėti.

24 mSnJsiai išmokėjimui.

PERSHING
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue
Fairfax 4620

PARDAVIMUI restau rantas 
lietuvių hpgyvenloj vietoj, 1(1822 
S.. Michigan Av., Koseland. Biz
nis išdirbta, kaina $2,200. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

’lel. Pullniau 6995

PAPSI DUODA bučernė ir groser
nė. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5911 So. State St.

Pranešimai

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; Kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 

! skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
i ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
. $2.85.
j Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

I Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
1 dienyj no pietų.

Fra n k Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė, labai geroj apie- 
linkėje, netoli mokyklos ir viena 
ant 2 bloku, parduosiu pigiai.

1601 S. Hennitage Avė.

PARSIDUODA Deliealtesen krau
tuvė geroj vietoj: Daro gerų biznį. 
Parsiduoda dėl ligos. 146 \Y. 59. St.

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

2 flatu mūrinis namas 7 ir 7 
kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas. maudynės ir visi pa
rankamai. Cash tik $2,500.00, 
kitus kaip vendą. Namas ran
dasi 5422 So. Carpenter St.

PARDUOSIU arba MAINYSIU
Labai gerą ir pelningų biznį 16 

kambarių išforničiuotų hotelį be mi
nių. Parduosiu labai pigiai iš prie
žasties. kad vienas negaliu prižiūrėt. 
Mainyčiau ant loto, autoinobiliaus, 
mažo namo: atsišaukit tnojaus, 

206 E. 23 St. ę

PARSIDUODA namas su grosdr- 
nės ir bučernės bizniu. Geras biz* 
nis, tarp lietuviu ir lenkų.

3801 W. 55 Str.

PARSIDUODA muro namas ant 2 
lotų 5 ir (i kambarių. Fornic Šil
domas ir 2 karų garadžius. Namas 
randasi 5831 S. Sangamon St. Sa
vininkas gyvena 5548 So. Sawyer Av. 
Tel. Prospcct 5736. Galiu parduot ir 
tų namų kur gyventu.

2 Mediniai namai muro pa- 
damento, aukšti beismehtai, 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.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIA1

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
PARSIDUODA bučernė. Gera kum

pinė vieta ant svarbiausios gatvės. 
Nauji fixturiai. Bendos $35.(10, t me
tų iysas. Važiuoju Europon.

2601 St. Charles Rd. 
Belwood, III.

Tel. Behvood 3180. i

Ar nori būti nariu Chlcagcs 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,001). Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems Lile dalyje Suvienytų Valsti
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 ųašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams jkliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių 
prisidėjimo 
prie Chicagos 
pirmininko — 
3210 S. Halsted St.. 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti i šitą Draugiją 
galite paduoti praštmą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
i Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose, mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St-, 
arba i J IEŠKĄ U darbo ant vištų farmos,

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted esu patyręs vištų auginime. J. D., 
Street. 2252 — 24th St., Detroit, Mich.
virt ; .IIEŠKAU darbo d^nkepyk-

Square Svetainėje (Library Room) [ Joj aut dienų bei naktų. Moku 
29-tos ir Halsted gatvių. Visi Jau
nuoliai atvykite, nes praktikos reika
lingos dėl musų koncerto, kuris įvyks 
Kovo 13 d., 1926 m., Meldažio Sve
tainėje.

Į šilų Draugijų priklauso

kliubai, kurie
ašelpiniai.
piniams ,kliubams 

» 
Draugijos—apie sąlygas

malonėkite kreiptis
Lietuvių Draugijos 
Julius Mickevičius. 

Tel Boulevard

Z

Street.
Vasario 3 d

Sąūare svet. įvyko Jaunuolių 
orkestro narių ir jų tėvų mė
nesinis susirinkimas. Orkestrui 
kiek pagrajijus, pirmininkė 
I>-lė Bronė Sliažiutė atidarė su
sirinkimą, o raštininkas Alek
sas Šulcas perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą. Prisirašė 
prie Jaunuolių Orkestro septy
ni nauji nariai: Mikas Petru
ševičius, vienas geriausių Chi- 
cagds lietuvių smuikininkų, A- 
lex Kumskis, Luelle Igno, Vin
cas šulinsky, Alfons Spitlis, 
Bruno Ercus, pianistas ir En- 
gelo, dromeris.

Komisija rengimo penkmeti- 
nio Jaunuolių Orkestro koncer
to, pranešė, kad viskas kas kon
certui yra reikalinga yra rūpes
tingai prirengta. Koncertas 
įvyks kovo 13 d., Meldažio I 
svet. Nutarta į minėtą koncer-p*o lietuviai turės progos pasi- 
tą įžangos imti tik 50ę, taip klausyti Chicagos Jaunuolių 
kad visiems butų prieinamas. Orkestro. Taip ir reikia.

Orkestro vedėjas J. Grušas Jaunuolių Orkestmi 
pridavė $15, kuriuos gavo iž(dur žmonių ciel sekančių mstru- 
Birutės choro už Jaunuolių mentų: fleitisto, klarnetisto, 
dalyvavimą Liaudies Koncerte, bosisto, vielos, gero pianisto, 
Padėkojęs jaunuoliams už gerą1 nes pianistai, kurie yra, gali 
užsilaikytną koncerte’ Grušas vaitoti ir kitokius instrumen- 
paklausė jaunuolių: kaip jiems tus, kaip violončėlę ar smuiką, 
patiko Birutės koncertas. Jau- Orkestro pamokos būna kas se* 
nuoliai atsakė teigiamai, bet rėdos vakarą. Nauji nariai gali nui su valgiu ar be valgio; ruimas 
Grušas paantrinęs klausimą pa įstoti kas seredą, laike pamokų.1

Pasak J. Grušo, Birutės to
kie koncertai gali 'prilaikyti 
musų jaunimą nuo tokių “mid- 
way” ir t. t.

Jaunuoliai ir jų tėvai, kurių 
šį kartą buvo daug atvykusių 
klausėsi su stebėtinu žingeidu
mu. Matomai, jiems tokie da
lykai yra žingeidus. Butų ge 
rai, kad tėvai ar patys jaunuo
liai pakviestų kokį prelegentą, 
sakysim, p. K. Augustinavičių. 
Jaunuoliai daug ko naudingo 
išgirstų.

Buvo atsilankęs Vilniaus Va
davimo Komiteto komisijos na
rys p. Juozas Katėnas, užkvies
ti Jaunuolių orkestrą ant vasa
rio 19 d. į Cicero, 
nepriklausomybės
apvaikŠČiojimą. Jaunuoliai ap
siėmė dalyvauti. Taigi ir Cice-

A. J. Schultz, Rašt.

RosePnd.—LSM. Batelio reeplici- 
ja veikalo “Apsiriko” bus pėtnyčio.i, 
vas 12 d., Strumilo svetainėj. Vi
si dalyvaujantys vaidinime prašo
mi ateiti.—Valdyba.

D-stės Atgimdęs Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų e>xtra .susirinkimas 
bus seredoj, vasario 10, 1926, 6:30 
vai. vak. t-iet. 'tautos pnrap. salėj, 
3501 S. Union Avė. Visi nariai su
sirinkite, nes yra svarbus reikalas.

į Lietuvos 
sukaktuvių

ASMENŲ JIESKOJIMAI
MYKOLAS ŠLEKIS pajieško bro

lio Kazimiero Siekio ir seserės Elz
bietos. Seniau gyveno Philadelphia, 
Pa. valstijoj. Mano adresas: 1710 So. 
Halsted St., Chicago, III.

I ‘
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reikia ISRENDAVOJIMUI
r ’, TL 4

IIENDON kratituvP ir i kambariai viršuje, netoli 17*24 XV. 47 Sf. 
įlenda pigi. ' Atsišaukite, 2445 S. 
Paulina St. _

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vienam vaiki-

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

J & HUW. CO.
Malevojam ir i popieruojam. Ui- 

laikum malevą, popierą, 
svikliis ir t. t.

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

PIRKIT PLUtyBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Lerinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 Wcst Division StM 

netoli Marshfield

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

, John Vilimas
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. , Lafayette 8324

JIESKO DARBO

visokį darbą. , 
JOHN ARMALAS

1500 So. 51st Avė.
Cicero, 111. '

-J2—X""

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

* REIKIA merginos namų darbiu, 
kambarys, valgis ir alga. Krislowsky 
651 \V. 73 St. .fStesvart 6397.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris kuris mo
ka važinėtis su automobiliu. 1331 So. 
Jefferson Street.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepimo juodos duonos. 
Darbas ant naktų. 2424 W. 60 St.

REIKIA draiverio, kuris išva
žinėtų kindt-ę South VVest Sidej. 
Turi kalbėti lietuviškai, lenkiš
kai, angliškai. Pageidaujama, 
kad turėtų patyrimą. Labai ge
ra vieta tinkamam žmogui. At- 
sišaukitd po 4 vai. vakare.
SOUTH SIDE LAUNBRY CO.

2820 So. Wabash Avė.
t

Medinis namas 5 kambarių.
Graži vieta, cash tik $1500.00.

2-ri MOBTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blumental & Co.t 
140 So. Dearborn St.

PARSIDUODA grosernė ir delicat- 
tensen krautuvė. Geras pelningas 
biznis. Aplink nėra panašaus biznio. 
Pigi remUi. 4539 Van Buren Si.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 7— 
7—7 kambarių. Garu šildomas, mo
derniškas, netoli nuo Marąuette 
Road ir Cottage Grove, kaina, $21,- 
000. Daug kitų bergenų.
Pioneer Realtv Co., 1615 \V. 51 St.

Ilemlock 2100-2101

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, I po 5 kamlųirius, aržuolo iri- 
mingai, viskas palei naujos mados, 
randasi i

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

kambarius, randasi
6805 S. ROCKAVELL ST.

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

5805 S. Maplewood Avė.
Tel. Republic 1151

4

NETIK ĖTAS RARG ENAS
ANT 115 gatvės, netoli Michigan 

Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 augštų, mari
nis, 2 fialai po 7 kambarius, yra 
štoras, karštu vandeniu* šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų, i 
fialai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 karo, lotai 210 pėdų ilgio, 
romios neša j melus $l,8ui); geriau
sias pirkimas šioj vietoj, nuosavy
be kyla kas diteną. Kaina $35,000. 
cash $10,000. Likusius ant lengvų 
išmokoj ųnų.

.loseph Ziliewicz 
11956 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
kampinis lotas, 18y 125 pėdų, su 2 
karų garažui. Randasi prie 124 ir 
Halsted St. Calumet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žemė nepri
klauso prie Chicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit tos pro
gos. Kaina tik $3,000. Joseph Žile- 
■.viez, 11956 So. Halsted St.

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
$29,500

UŽ $700 galite pradėti veikti 
link 4 flatų namo, visus apgy
ventas, flatai po 4 kambarius, 
aržuolot ir riešuto trimingai, į- 
murytas phimbingas, lietinės 
uos garu šildoma, 50 pėdų 
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Seward .3135 W. 6.3 St.

va

TURIU parduoti savo nau
ją $10,000 nutrinį bungaloNv už 
$8,9(10, 2 karų garažas, gera 1. 

ir gatvekarių transportaci- 
$3,300 cash reikia.

Tel. Męnroe 4130
jai

Gražus mūrinis bungalow, 
elektra, maudynė, visi paranku- 
mai, garadžius 1 karui. Lotas 
37x125 ft. laibai graži, vieta 
tik pusė bloko nup karų linijos. 
Namas randasi 5607 S. Natchez 
Avė. Cash $1,500.00.

Medinis conage ;> Kambarių, 
augštas beismentas, didelė bar- 
nė. 2 po 30 pėdų lotai, graži 
vieta, namas randasi 5538 So. 
Kostner Avė. Cash $1,500.00.

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

BIZNIO NAMAI

Naujas namas, storas; 4 kam
bariai, užpakalio štoro 6 kam
barių flatas. Augštas beismen- 
tas, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,000.00. Namas ran
dasi 4324 So. California Avė.

Naujas kampinis biznio na
mas, gražus štoras ir fietas, prie 
Storo didelis flatas, 3 karų ga- 
radžius. Randasi 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. Lafayette 7674

NAšLfi nori parduoti muro namą 
4 fintų «u visata naujos inudos įren
gimais. Parduos pigiai. 2217 West 
19th Street.

2 FLATŲ mūrinis namas 5 ir 6 
kambarių. Garu šildomas, įrengimai 
moderniški. Parduodu pigiai.

Apartmentinis buildingas 10 flatų j 
naujas namas. Mainysiu arba cash. 
Abu namai Marąuette Manot*. (

J. JAKAWICH
8036 W. 62nd St. 1

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

i

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commerdal 

3301 So, Halsted S*t^ Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių, 
rengę pradėti, 
sistemą ir asmenį 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Ateikite pasl- 
Pagal musų naujų 

išką prižiūrėjimų 
is savaites, kaip

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: .Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 

1 stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy- 

i mo, įSuv. Valst. istorijos, abelnos 
I istorijos, geografijos, pilietystės, 
t dailrašystgs, gramatikos. retori-

kos, literatūros, etimalogijos, ora- 
torystSs, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą va kure.

P. S.: Išduodame paliudijimua 
| ir diplomus.

—


