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Ginkluota policija prieš airei- '£XS?
kilojančius angliakasius

Mussolini atkartoja savo 
grūmojimus Vokiečiams

Vokietijos parlamento dekla
racija dėl Italijos diktatoriaus 

grasymų
Policija prieš streikuojan 

čius angliakasius
Mussolini atkartoja gru 

mojimus Vokiečiams

Fašistu diktatoriaus kalba — 
beprasmiški grūmojimai ir 
užgaulingi dantų rodymai

-- ---y--
BERLINAS, vas. 10. — Del 

Italijos diktatoriaus padarytų 
parlamente grūmojimų Vokie
čiams, vakar Vokietijos reich
stage jc pirmininką* Paul Lo- 
ebe, perskaitė šitokią deklara
ciją:

Scrantone policija aprūpinta 
šautuvais ir bombomis strei- 

o kierių riaušėms malšinti

Fašistai dagi Tautų Sąjungai 
neleisią diskusuoti klausimo 
dėl vokiečių Tiroliuj

“Vokietijos reichstagas grie- 
Ižtai atmeta (talijos n.inisteįio 
pirmininko objektingai nepatei
sinamus, užgaulingus puolimus 
ir dantų rodymus Visam p> 
šauly vyrauja teisingas supra
timas, kad kiekviena tauta su 

!didele užuojauta seka giminin
gos tautinės mažumos likimą, 
ir jos kovą už savo tautybės iš
laikymą linkus paremti.

“Nors Vokiečiai
nieko kita, kaip tik kad patys 
atsikurtų, ramiai 
biaujant su kitomis’ valstybė
mis, jie vis tik nesileis, kad 
jiems kas trukdyti] reikalauti 
teisingo elgesio su vokiečių 
tautine mažuma svetimoj vals
tybėj. Tuo mažiau mus atbai
dys nuo naudojimos ta teise 
beprasmiški grūmojimai ir 
gaulingi dantų rodymai, 
tiek iš kur jie pareitų.”

Pirmininko- Loebės deklara
ciją visas parlamentas, išski-. 
riant komunistus, priėmė triuk
šmingomis ovacijomis.

Bimbos byla Brocktoue
Komunistų kalbėtojo byla 

“bliuznijimo prieš Dievą” 
sidomėjo ir amerikiečiai

dėl
su-

Kalba apie naują sukilimą 
. \ Klaipėdos krašte

netrokšta

KOMA, Italija, vas. 10.
Premjeras Mussolini, atsakyda
mas šiandie senate į Vokietijos 
užsienių reikalų ministerio 
Stresemanno vakarykščią kal
bą reichstage, pasakė:’

“Aš patvirtinu kiekviena sa
vo pirmykščios kalbos žodį, 
neišskiriant ui stv: pi,: rėž*:: 
pasakymo apie tai, kad Italija 
jei reikės, galės savo vėliavą 
nešti už Brennero (pietų Tiro- 
liaus) sienos. Tą pasakymą 
Stresemannas gali 
kaip tinkamas.”

Mussolini pareiškė, 
Angliakasių minią, ku- kiečiai pietų Tiroliuje 

ra jokios tautinės mažumos ir 
kad Italija nesileisianti dagi, 
kad tas dalykas butų diskusųo- 

susi rinki-
Tau-

SCRANTON, Pa., vas. 10. —■ 
Vietos policijos viršininkas ap- 
ginklavo visą būrį policininkų 
šautuvais ir “verkiamomis” 
l>ombomis. Tp specialio polici
ninkų burk) uždavinys bus da
boti kasyklas ir žiūrėti, kad 
streikuojantiej i angliakasiai 
“neardytų ramumo.” 

šitokiam policijos viršininko 
žygiui progos davė atsitikimas 
vakar, kai apie penki šimtai 
streikuojančių angliakasių, nu
žygiavę ties dviem kasyklų plo
vyklom, užproteatavo prieš 
šmugeliavimą anglies plovimo: 
budu.
rioj buvo taipjau nemaža mo
terų, puolė policininkai, kurie 
savo buožėmis ėmė švaistyti de
šinėn ir kairėn, ir demonstran-' jamas bet kuriame
tus išvaikė. 1 me ar taryboj [suprask

Policijos viršininkas pareis- tų Sąjungos taryboj]. Prieš pa
ke, kad panašių angliakasių našios rųšies sumanymą fašis- 
demonstracijų daugiau nebus tų valdžia' reaguosianti su di- 
leista, ir jei jos bus bandoma džiausią energija, 
daryti, jų dalyviai busią areš
tuojami dėl riaušių kėlimo. 
Lipt) Namai, kur caras nužu
dyta, paversta darbininkų 
kykla

bendradar-

už
vis

aiškintis

kad vo- 
nesuda-

Graiky-Turky susitarimas

Italijos amabasadorius iš Be r- 
lino neatšauktas

mo

Konstabelis suimtas 
žmogžudybę

KOMA, vas. 10.
nėmis žiniomis. Italijos 
sadorius Beri i ne nesąs 
tas.
prieš

I toms

Jis parvykęs 
dvejetą savaičių 
vakaci joms.

Oficiali 
amba- 

atšauk- 
Italijon 
papras

ZEIGLER, III.,
Vakar mirė

vas. 10. —; 
krautuvininkas 

Alex Bartock, kurs pirmadlenic 
vakarą buvo mirtinai sužeistas: 
banditų, puolusių ir apiplėšusių 

buvo * 
jau suim- 1 
(policiniu- > 
Nieko sau 

saugumo

Italijos ambasadorius at 
šauktas iš Berlino?

jo krautuvę. Banditų 
trys. Vienas jų tapo 
tas - konstabelis 
kas) Ilamp Oglesby. 
tvarkos ir žmonių 
dabotojas!

LONDONAS, vas. 10. —Dai
ly ExpreSs korespondentas Ko
moj praneša, kad Italijos amba
sadorius Vokietijai, l)i Bosda- 
ri, tapęs atšauktas iš Berlino. 
Italijos ambasados patarėjas, 

apleidus 
Beri i na.

AR NORI KA PARDUOTI, - - - - - - - - -
mum >0 OAIrtrnn INamai, kur caras nužu-
r IMK II AM lAltoKUII dyta, paversta darbinin-

------------ kŲ mokykla
Naujienos pagelbės jums., 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- teiinburg), Rusija, 
jienose ir :

SVEKDLOVSK (buvęs Jeka- 
, vas. 10.

jienose"ii skailo , kllsifikuoty- Namai, kuriose čia buvo nužu- 
jų skelbimų puslapius kasdie- (t'tas caras Mikalojus 11, carie- 
nų. Parašykite į Naujienas kų "« ir i'-' vaikai> dabar taP° 
turit parduoti, o pirkėjų atra- bolševikų paversti muzejum ir 
šit greičiausia. darbininkų mokykla. Tik namų

dabar tapo

Į Pacific and Atlantic Photo]
Martin Durkin, paskilbęs banditas ir žmogžuda. Po kairei 

jo paveikslas policijos galerijoj, o po dešinei parodoma, kaip jis 
atrodė prieš pabėgimą iš Chicagos. Durkin sausio 20 d. tapo 
suimtas St. Louis, Mo., ir atgabentas į Chicagą. Čia jis bus tei
siamas kaipo žmogžuda.

Bavarai kurstą sukilimą 
piety Tiroliuje

Vėl smarkios sniego aud 
ros rytu valstijose

Fašistų vyriausybė areštavus 
50 asmenų ir suėmus ginklų 
ir amunicijos.

Apie porą dešimčių traukinių 
užnešta; mokyklos ir teismai 
teko uždaryti

Graikams Turkijoj leista užsi- amunicijos.
imti savo profesijomis ir z

vershi 1

VERONA, Italija, vas. 10.
Fašistų milicininkai suėmė ne
toli Lavai one, buvusioj Aust
rijos Trentino teritorijoj (pie
tų Tiroliuje), penkiasdešimt 
asmenų, taipjHir kiekį ginklų ir

z ATĖNAI, Graikija, vas. 10.
Pertraktacijos tarp Grai

kijos ir Turkijos valdžių paga
liau pasibaigė susitarimu. Tur
kija pripažino graikams teisę 
užsiimti savo profesijomis 
verslu 'Turkijoj, kuriais 
vertėsi prieš 1923 
pio 1 dieną.

Nesenai J urkų valdžia užgy
nė svetimšaliams užsiimti 
kuriais verslais Turkijoj.

ir 
jie

, Fašistų vyriausybė sako, 
kad bavarai kurstę sukilimą 
prieš Italiją. Kratos ir ieškoji
mas ginklų tęsiama toliau.

Fašistai uždarė 400 vokiečių 
mokyklų Tiroliuje

VIENNA, Austrija, vas. 10. 
—*- Besistengdami “suitalinti” 
atimtą iš Austrijos pietų Tiro-

NEW YORKAS, vas. 10. — 
Rytų valstijos dar nesuskubo 
išsikasti iš praeitos savaitės 
sniego pūgų, dabar iš naujo, ir 
dar labiau, tapo užverstos 
siautusios praeitą naktį ir šian
die didelės sniego audros. Vie
tomis sniego pripustyta dešimt 
pėdų gilumo.

Naujojoj Anglijoj aštuoni 
traukiniai įklimpo sniege, apie 
tuzinas traukinių užnešta Long 
Islande.

NęvV Yorko valstijoj, dalinai 
ir kitose kaimynėse rytų valsti- 

tapo už-
Long Islande 

teismai uždaryti. 
Gloucester,, Mass., ju- 
audros susikūlė škune-

ris Ralph Brown ir trys 
įgulos žmonės prigėrė.

BROCKTON, Mass.. vas.
Vietos Distrikto teisman 

šiandie buvo pašauktas Anta
nas Bimba, komunistų kalbėto
jas iš Brooklyno, N. Y. Bimba 
kaltinamas dėl “bliuznijimo” 
prieš Dievą, ir dėl “kurstymo 
griauti Jungtinių Valstijų val
džią.” \

Ta nepaprasta byla — nepa
prasta Massachusetts valstijos 
teismų istorijoj — sukėlė to
kio susidomėjimo, kad klausy
tojų suvažiavo net iš kelių vals
tijų.

Bylos nagrinėjimas betgi, 
dėl audringo oro, atidėta vasa
rio 24 dienai.

Įstatymas, kuriuo einant 
Bimba tyus teisiamas, buvo pri
imtas 1697 metais; jis pakeitė 
pirmesnį įstatymą, kuriuo 
“bliuznijimas prieš- Dievą” buvo 
nusikaltimas, baudžiamas mir
ties bausme. Dabartiniu įsta
tymu bausmė už “bliuznijimą” 
numatoma $300 pabaudos pini
gais ir metai kalėjimo.

Tarp organizacijų, kurios 
eina padėti kaltinamajam, yra 
New Yorko Defense Council ir 
Civil Liberties Union.

Anthony Eudaco, vietos Lie 
tuvių Ukėsų kliubo pirminin
kas, ir Joseph Tiainovicz, ku
rių įskundimu duota varei)tas 
Bimbai areštuoti, sako, kad žy
miausi vietos piliečiai prisidėję 
pinigais kovoti su “radikalais”.

Stanley Smith, vietos' Lietu
vių Tautiškos Svetainės ben
drovės vicepirmininkas, kurs 
buvo vienas Bimbos prakalbų 
rengėjų, sako, kad apsigynimo 
fondan sulinkta jau arti 2,000 
dolerių.

10.

80 tonu akmuo trenkė 
gatvėkarin; 20 sužeistu

Kauno “Liet, žinios” rašo:
Klaipėdos lietuviai mano, kad 

Klaipėdoje reiksią daryti dar 
vientj. sukilimą. Skusio 15 d. 
Klaipėdos krašte buvo apvaikš
čiojama trejų metų sukaktuvės, 
nuo prisijungimo Klaipėdos 
krašto prie Didž. Lietuvos.

Iškilmingų pietų metu žino
mas Klai])ėdos lietuvių veikėjas 
p. Lebartas pareiškė: “jeigu 
Klaipėdos krašte ir toliau taip 
bus, kaip ligi šiolei kad buvo, 
tai turbut reikės dar vieną su
kilimą daryti.” ,čia pridurda
mas dar, kad Kauno valdžios 
atsinešimas į Klaipėdos i ei ka
lus nėra tinkamas.

Tą patį priminė ir Lietuvių 
susivienijimo atstovas.

Gadino klaipėdiškių šventės 
ūpą kokiu tai budu pietuose 
buvęs vienas Žemaitijos klebo
nas, kuris dargi pusiau lotyniš
ką prakalbą pasakė. O juk klai
pėdiškiai musų kunigų nemažai 
bijo.

Buvęs pietuose kaipo Kauno 
svečias (taip jį užrekomenda- 
vo) federantas Ambrozaitis 
pasakė klaipėdiečiams daktariš
kai filosofišką pamokslą, kur 
žinoma stengėsi pati iotiškais 
jausmais klaipėdiečių dėmes' 
nukreipti nuo valdžios politikos 
Klaipėdos klausimu, ir šampa
ną pakėlė už amžiną ugnį, bet 
laike Ambrazaičio prakalbos 
klaipėdiškiai protyloms šneku
čiavo, kad jo kalba “napatink”.

Tai kaip Klaipėda žftiri į 
Kauną.

Čenstachavas - 
jos monarchistų

Lenki- 
lizdas

16. (El-
Lenki joj,

lenkų

liaudi- 
Kviat • 
parti-

BERLYNAS, sausio 
ta). čenstachave, 
susiorganizavo pirmoji 
ūkininkų monarchistų
su buvusiu radikalinės 
ninku partijos atstovu 
kovskiu priešaky. Nauja 
ja leidžia savo laikraštį.

jose visos mokyklos 
darytos.
kaunčių

Netoli
rėse dėl

visi EASTz LIVERPOOL, Ohio, 
vas. 10. — Milžiniškas, 80 to
nų sunkumo akmuo, pasiliuo- 
savęs nusirito nuo' kalvos ir 
trenkė į pro šalį bėguęį tarpu- 
mi esčių gatvėkarį. Gatvėkaris 
buvo sukultas ir išverstas iš bė
gių. Dvidešimt pasažierių bu
vo sužeista.

metu sau- Italijos fašistai iki šiol jau 
uždarė tame 
šimtus vokiečiu 
šistai stengiasi 
nin jokių ąpie 
tos laikraštininkams įsakyta 
savo pranešimus pristatyti 
pirma žinių cenzoriui; už nepil
dymą to gresia bausme ir iš
trėmimas.

Miesteliuose Gries, šlanders 
ir Kartie areštuota keletas 
žmonių, tariamai už laikymą 
ginklų ir užgavimą Italijos gar
bės.

kai

krašte keturis? 
mokyklų. Pa
nelei sti užsie- 

tai žinių. Vie-
jo DEGTINĖS VARTOJIMAS 

LIETUVOJ 1925 M.

Mažosios Antantės mi- 
nipterių konferencija 

Temesvare
V1ENNA, Austrija, vas. 10, 

— Temesvare, Rumunijoj, šian
die prasidėjo taip vadinamos 
Mažosios Antantės konferenci
ja, kurioj dalyvauja čechoslo- 
vakijos užsienių reikalų minis- 
teri& Beneš, Jugoslavijos — 
Momčilo Ninčič . ir Numani jos 

Duca. Konfeiencjjos svars
tymu programas laikomas di
delėj slapty.

Ispanų aviatoriai at-
skrido į Buenos Aires

Neramumai Lenkijoje
.Minia alkanų bedarbių Kališc 

puolė miesto rotušę; devyni 
asmens sužeisti

Vokietijos aplikacija 
T. Sąjungai įteikta

KAUNAS. - Per ištisus 
lį)25 m. visoj Lietuvoj par
duota 5,211,119’ litrų degtinės, 
t. y. daugiau negu po 2 litru 
kiekvienam Lietuvos gyvento
jui. Vis dėlto 1925 m. degti
nės parduota 189,000 litų ma-

GENEVA, Šveicarija, vas
Vokietija šiandie for

n 
10.
maliai įteikė Tautų Sąjungai žiau, negu 1921 metais. Už par- 
aplikaciją įstoti į Sąjungą kai- duotą prateitais metais degti- 
po jos narys. . hię gauta 40^063,476 Lt.

10.
ne-
mi-

GENEVA Šveicarija, vas. 
10. — TnUti’ S<i..u :g:i skelbia, 
kad pirmrs tarptautinės eko
nominės konferenc: Jos priruo
šiamosios komisijos susirinki
mas bus laikomus Genėvoj !_>«.- 

landžio 26 dieną, Tai nežiūrint 
soviatų Rusijos pareiškimo, 
kad sovietai dalyvausią Tautų 
Sąjungos susirinkimuose tik 
tuo atveju, jei jie busią laiko
mi ne Šveicarijoj.

KALlšAS, Lenkija, vas.
Vakar čia buvo didelių 

ramumų. Alkanų bedarbių 
nia puolė miesto rotušę,
veržė vidun ir ėmė daužyti ii 
jaužyti ofisus. Su policija, ku
ri buvo pašaukta riaušėms mal
šinti, įvyko muštynės, kuriose 
buvo skaudžiai sužeisti keturi 

policininkai ir penki, riaušių 
dalyviai.

Keturi'vaikai žuvo 
namy gaisre

GOOSETOVVN, Pa., vas.’ 16.
Anksti šį rytą čia sudegė 

piliečio Ben. Etterso gyvena
mieji namai, kurių gaisre žuvo 
ir ‘keturi jo maži vaikai. Du 
kitu vaiku motina dar sugebė
jo išgelbėti.

BUENOS AIBES, Argentina, 
vas. 10. — Ispanų aviatoriai, 
su komandorium Franco prie
ky, šiandie Atskrido iš Monte- 
video, Urugvajos, į Buenos Ai
res, tuo budu laimingai panie
kę savo tikslo — atskridę iš 
Ispanijos per Atlantiką į Ar
gentiną, 6,200 su viršum my-

šO R RS-
| rūsys, kur nužudymas įvyko, 

kai- palikta' nejudintas. Kulipkų pa
kai-. darytos skylės sienoj ir krau-

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

lių.skelbimų 
Mažiausia
colis (apie 30 jo dėmės pasilieka kaip buvo, 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- Bolševikai paliko tatai nejudi-
giau sykių pigiau; asmenų pa- nę, kaipo paminklą.
ieškojimai po 70 centų už colį j 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- - 
nose.

Belgijos atstovu butas 
patvirtino skolų 

sutartį
Aikštė, kur yra tie namai, 

praminta dabar “žmonių keršto 
aikšte.’’ Vidury aikštės stovi 
Karolio Markso stovyla — be 
galvos. Stovylos galvą nukirto 
kolčakininkai, kai jie buvo užė
mę miestą.

BRIUSEUS, Belgija, vas. 10.
Atstovų butas šiandie 75 

balsais prieš 9 patvirtino pada
rytų Washingtone sutartį dėl 
Belgijos karo skolų fundavimo 

j Jungtinėms Valstijoms.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis ry 
tų ir pietų rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 25® F.

šiandie sauiė teka 6:53, lei
džiasi 5:16 valandą. Mėnuo te
ka 6:13 vai. ryto.

Mirė 103 metų moteriš
kė; paliko vyrą 

106 metų
SOMERVILLE, N. J., vas. 

10. šiandie čia mirė viena 
moteriškė, Bunte Kline, 103 
metų. Jį paliko vyrą, Dovidą, 
106 metų, šešis vaikus, tris
dešimt aštuonis vaikų vaikus ir 
dvidešimt vaikų vaikų vaikų.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

BOLŠEVIKŲ LAPEI JAI

Kaunas, šeštadienio rytą, sau
sio 16, Kauno nekurtose gatvėse 
buvo primėtyta bolševikiškų ki
nelių antrašte: “Jaunieji drau
gai ir draugės”.

Pasklestieji boišv'Lr£U lapeliai 
spausdinti kikioj tk< “Sparta
ko” spaustuvėj Kaune ir pašvęs
ti Lenino, Karoliaus Libkneohto 
ir Rožės Liukseniburg mirčių 
paminėjimui, ir tas paminėji
mas skiriamas nuo 15 iki 21 
d. sausio. Lapeliuose, kaip pa
prastai, bolševikai savo įprastu 
budu smarkiausiai puola social

NAUJIENOS, Chicago, Itt.

demokratus ir didesniam jų ap- 
jųpdinimui rašydami apie nu
žudymą Berline K. Libknechto 
ir H. Liuksemburg pabrėžia, 
kad tame nužudyme esą sutep
tos krauju j socialpardavikų fan 
kos. Galop, po tų visų plūdi
mų lapelių tekstas užsibaigia 
šausmais: “šalin ąocialpardavi- 
kai iš darbininkų ir valstiečių 
eilių!’’ “šalin jaunuomenės iš
naudojimas!’’ “Tegyvuoja leni
nizmas !” K

Bolševikai dideliu pamėgimu 
socialdemokratus prie kiekvie
nos progos pravardžiuoja so- 

■ cialpardavikais ir tam pana- 
sikis. Tuotarpu gi tikrenybėje 
tai pasaulyje nėra didesnių par- 
davikų ir darbininkų mulkinto
jų kaip jie patys. Oedamies 
didžiausiais darbininku klasės v

[Pacific and Atlantic Photo]
Takaakira Kato, Japonijos 

premjeras, kuris sausio 27 d. 
numirė nuo influenzos.

Pažymėtina, kad po to didžio
jo polaidžio Lietuvoje, žiemos 
stovis yra labai nevienodas: apie 
Kauną, Radviliškį, Mažeikius ir 
Suvalkijoje sniego iki šiol be
veik kaip ir nėra, Tuo tarpu 
gi Panevėžio—Obelių ruože, 
apie Uteną, Biržus ir paminetų-

besilaiko’ir avyruojfc taip 6

•Lietuvos darbininkas.

NUSIŠOVĖ POLICININKAS

Kaunas. Trečiadienį, sausio 
126, 10 vai. vakaro, Klaipėdos 

jų vietų apylinkės., tuojau |. U Varėiko traklie-
polvinio vėl prisnigo daiig snie
go, kad pasidarė goriausias žie
mos kelias ir tarpais | 
stipresniam vėjui, siaurųjų ge
ležinkelių Šiaulių—'Biržų ir Ska
piškio Suvainiškio ruožuose i 
ufnciša sniegu bėgius ir kliudo! 
traukinėlių judėjimui.

Paskutinėmis dienomis šaltis 
kiek nupuolė, bet visgi 'dar te-•

riuje nusišovė jaunas policinin
kas. Nusižudėlis įėjęs smuk-

pučianl |)apra£ė honkos alaus, kurių

išgėręs išsilfaukė iš kaburo re* 
volverj paleido sau šūvį.

Nusižudymo priežastis tuo 
tarpu nežinoma ir kiek t*ko 
girdėti iš žmonių kalbų, velionis 
buvęs geras žmogus.

—1/ietuvos darbininkas.

BALIUS - BALIUS - BALIUS
Rengia

LIETUVIU VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS KLIUBAS

Subatoj, Vasario 13,1926
MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted Street

'Pradžia 7:30 vai. vakare
Vyrams tikietas 50c, Moterims 25c

Tie kurie atsilankys Į balių gaus puikia dova
ną — galės dykai įstoti į kliubą. X .

išvaduotojais ir aršiausiais ka
pitalistų priešais, kaip žinia, 
Rusijos darbininkust atidavė 
svetimų kapitalistų globom Pa
vyzdinga tikrinybė. Tito pačiu 
metu,' kuomet Lietuvos bolše
vikai smarkauja prieš kapitalis
tus, šaukia darbininkus, prie 
ginkluotos kovos, smerkia so- 
cialpardavikus, tai bolševikiš
kos Rusijos raudoniausieji ko
misarai važinėdami po Europą 
puotaujau su buožių ministe- 
riais, geria šampano taures ir 
bučiuojasi su reakcingais Lie
tuvos kunigais. Proletaras.

DIDELI ŠALČIAI

Kaunas, 20 sausio, 1926 m. 
Po Naujų Metų didžiojo polai
džio, nuo šeštadienio 9 sausio 
staiga užstojusis didelis šaltis 
vis dar tebesilaiko ir iki šiol. 
Ypatingai didelis šaltis buvo 11 
ir 12 d. sausio. Kaune šaltis sie
kė. 21 23° C., o provincijoj net 
ligi 24—27° C.'

Ketv., Vasaris, 11, d., 1926

Hemorrhoidai
Labai <3<lc!U> krutėjimas nuo He- 

moriliuidų yni dieniu praAulinarnp 
vartojant tintum (Iminivnt.
Jei uis negailia krauli Cmlum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omegą Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

LIETUVON

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMOLIE
PARANKIAUSIAS

KELIAS

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

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

MusųMu.-sų dideli kalvai milžinai, iaip 
MAJESTIC, didžiausia* pasauly, 
OLYMHC, FIOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBl RGB. AR ABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Sottthampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3*čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviemo, 
keturiems ar šešiems Žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stato St, Chle.io, III.

tų

$ 107 
Tiesiog j Klaipėdą 

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

6 Kovo-18 Gegužio-17 Liepos 
Tiesus Kelias 

iš purto j portą ’ 
Užsisakykite vietas šių išplaukimų 

$181 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit Važiuot 
I LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania” 16-tą dieną Kovo
“Estonin” 6-tą dieną Balandžio 
žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai j kompaniją: — 
120 North La Šalie Street, ChicagoI ' *

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ir plakančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
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 CanaI 0523

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

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimti metų Dr. Robs 
praktikuoja mediciną ‘ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose Chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialūs ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi 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. 
Specialis gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai 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, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas 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.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Jiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Telegrafuokit Pinigus

NAUJIENŲ
f

Didysis Metinis

KONCERTAS
įvyks.

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
\ *

Ashland Boulevard Auditorium
Ashland Boulevard ir Van Buren St.

■ *|>7? • '

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare
' k į > l . . ♦

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Lietuvon
Greitumas Padidintas — Kliūtys Pašalintos

Už 50 centu į 4 — 5 dienas pinigai bus vietoje

Nuo dabar Naujienos pašalino visas kliūtis, kurios trukdė greitam pi
nigų išmokėjimui Lietuvoje ir pagreitino telegramas. Dabar pinigai, tel& 
grafuoti iš Chicagos bus pristatyti i vietą bėgyje 4 — 5 dienų. Telegramų 
kaina ir pinigų kursas liekasi tie patys.

Nesiųskit bet Telegrafuokit!
Įsivaizduokite sau kaip smagiai ir gerai jausis Jūsų giminės, kad iš

siuntę Jums laišką prašydami paramos ar paskolos gauna pinigus taip 
greit, kaip jo laiškas spėjo pasiekti Jus ir kaip greitai Jus atėjote jam į 
pagelbą?

Suunzgė telegramo vėlos nutiestos nuo stulpo iki stulpo ir didžioje 
okijono gilumoje, nuskambėjo varpeliai duodami žinią operuotojui ir Jū
sų pinigai jau Kaune! Koperacijos Bankas gavęs iš Naujienų telegramą 
skubiai rašo pakvietimus nurodytiems žmonėms atsiimti pinigus ir išsiun
tinėja į visus Lietuvos kampus ir.užkampius.

Paėmė žmogus pinigus atėjusius telegramų iš Amerikos nežinoda- 
. mas nuo ko ir už ką! Aprūpina jis savo reikalus ir džiaugiasi; o už trejeto 

sąvąičių gauna iš Jus pranešimą, jog esate išsiuntę jam tiek ir tiek pini
gų. Jis dėka vos Jums ir Naujienoms.

Del platesnių žinių ir informacijų kreipkitės i Naujienas arba i jų 
autorizuotus agentus, o iš kitų miestų rašykite dėl aplikacijų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street . Chicago, Illinois

»rr»
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[korespondencijos!
"T

Kenosha, Wis.
Kenosha yra gužus ir nedide

lis miestelis tarp didmiesčių 
Mihvaukee ir garsingo Chicago. 
Tai yra pagarsėjęs \Visconsino 
miestelis savo dirbtuvėmis 
Nash Motor Co., Simmons Co.
(lovų), Allan's 
nanl darbams, 
ginusia uždirba.

žmonės neblo-

Kaip kilur, laip ir čionai, 
šiuo laiku pradėjo darbai ma
žėti, taigi alvažiavnsiems 
sunkiau gauti.

Lietuvių priskaitoma 
žai. Kaip kilur, taip ir

darbu♦

nema
čia n ai

šokių pažiūrų, bet tik tame 
svarba, kad čionai lietuviai su
gyvena gražiai ir sutikime. Kar
tais ir išsišoksią koks soviiMo 
patriotas siūlydamas komunis
tišką rojų, bei lietuviai ir tok| 
moka numalšinti. Čia turiu pa- 
sakyti, kad ne su kumščiomis 
arba keiksmu, bet gražiuoju, 
taip kaipVsu mažu vaiku daro
ma, kuomet verkia. Kaip mi
nėjau, kad sutikime gyvena, tai 
parodo štai laktas: pereitos va
saros piknikai. Mat lietuviai 
pasisamdė Mišką ir išdalinus 
draugystėms, turėjo kiekviena 
draugystė progą pasipelnyti. Se
niau draugystės rengdamos pik 
nikus turėdavo gerokai iždą pa
krapštyti dėlto, kad buvo be 
tvarkos; tuomet sueidavo po 
penkias ar mažiau draugystes ii 
gaudavo žmogų, kad padarius 
biznį.* Praėjus vasarai turėjo 
vakarienę, o dabar matyti iš 
apga’sinimų, kad turės maska
radu balių. Mano nuomone, taip 
ir turėtų būti. Turime jaustis, 
kad esame lietuviai, kad esame 
iš tos pačios žemelės, kurią 
mus bočiai gynė, kariavo, kad 
toji tauta neišnyktų, kad ji 
vienybėje gyvuotų. Meskim ne
susipratimus, nesutikimus Į šą
li. bet dirbkim visi išvien.

Laidotuvės
d.,Gruodžio mėnesio 30 

vai. ryto atsiskyrė su šiuo pa
sauliu a. a. Stasys Lukmonas. 
A. a. Stasys buvo laisvų pažiū
rų, tat ir tapo palaidotas be 
bažnytinių apeigų į Šv. Jurgio 
kapines. Velionis Stasys buvo 
dar vidutinio amžiaus apie 4U 
m. Ilgus metus turėjo su sa
vo draugu duonos kepyklą. Ke-

namą, atidarydamas “ice cream 
parlor” ir maudyklų. Čia Sta
sys rengėsi į ilgą gyvenimų, ka
dangi viskas pas jį buvo kuo- 
gražiausia įtaisyta, kaip‘iš lau
ko, taip ir iš vidaus. Bet ji 
pakirto toji nelemtoji mirtis. 
Jo bizni rėmė visi, neskiriant 
nė vieno lietuvio ar jis butų 
katalikas, ar socialistas, ar so- 
vietininkas. Kodėl? O dėlto, kad 
velionis Stasys buvo mylimas, 
visų, buvo mandagus, švelnus, 
geros širdies žmogus; jis rė
mė kiekvienų prakilnų darbų ir 
aukojo visokiems prakilniems 
reikalams. Jis atjautė kiekvie
ną žmogų neskiriant jo pažiū
rų, tat ir žmonės Stasį nepamir
šo. Vakarais prie karsto laukė 
nesuskaitomos žmonių minios; 
tik tas nėjo kur velionio Stasio 
nepažino, arba nenorėjo pažin
ti, bet nemanau, kad butų bu- 
vus šeimyna, kuri Stasį nebūtų 
pažinus. Taip laidotuvių dienoj

Lai PAIN- , V 
fP <7 EXPELLERIS 
fu, į Praveja Skauanaual

Trinkite greitai taip, kad lis 
jnr atebetinas linimentaa persisunktų 

per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleri, palengvina kraujo 

~^^^^"sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekijimą (islomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaisbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

privažiavo daugybe žmonių sn 
savo automobiliais,- jei ne ap
siriksiu, siekė apie Ktl, atiduo
dami savo paskutinį patarnavi
mą Stasiui už jo draugiškumą, 
už jo meilumą ir nuvežė jį j 
fcv. Jurgio kapines. •

Paliko dideliame nuliūdime 
savo moterį ir dvi mažas duk
reles, taipgi ir gimines. Ab. Inai 
jo lindi ir visi jo draugai, jo 
pažįstami, liūdi tie kurie jį pa
žino.

na lengva svetimos 
mele; liet mes ilgai, 
atminsime.

“Drama, ( oncert.

bu-
že-

ilgni tave
šalies

Dance”
Tok j apgarsinimą mačiau jau 

visa nedėlią. Tai buvo šv. Onos 
moterų draugystės surengtas

danus nuėjau ir aš pažiūrėti. 
Turiu priminti, kad to vakaro 
surengimui buvo kviestas iš

čiiin su sąvo Parisian Gi ris 
(taip jis prisistatė publikai). 
Kiek man teko patirti, tai tos 
moterys (draugystė) tapo skau
džiai apviltos to Luke ir jo 
kompanijos; padarant kontrak
tų ant 75 dol. l’ž tiek pinigų 
tikrai buvo tikėta nors ką pa
matyti arba išgirsti, čia trum
pai perstatysiu jų programą. 
Programą vedė pats Luke Krikš- 
čiiin anglų kalboj. Pats Luke, 
matyt, nepribrendęs veikez.as, 
anglų kalbos nemokėjo; išeida
mas prieš publiką norėjo dar 
juokus pakrėsti, bet tie juokai 
buvo žmonėms taip purvini, 
kad kaip daugumas sakė, ge
riau jau ant žarijų sėdėti, tai 
netaip karšia butų, negu iLuk’ci 
juokus klausytis. .lis gana ge
rai suprato, kad publika susi- 
leda vien tik iš lietuvių ateivių, 

taigi įeikėtų ir vartoti lietuvių 
kalbą, bet matyt, vyras šarma- 
tinosi net savo ‘'Parisian Grrls“.

Iš pradžių lošė “dramą“ an
gliškai dviejuose žodžiuose pa
ties autoriaus Luk’o pasakyta

Pirm pradėsiant, turėjom laukt 
kol repeticiją padarys, kuri ėmč 
15 minučių laiko. .'Lik štai ir 
aktoriai pasirodė. Lošimas laivo 
vien tik mimika pavartojant du 
kartu “yes, no” ir pasibaigė su 
kokiomis 5 minutėmis, na dar 
pi įdėjus keletą sekundų. Koks 
tikslas tos dramos buvo ir ka 
jie ten lošė, lai pasak to dzu- .............,4

pranta”.
P-a s Dambrauskas sakė kel<»- j 

tą monologų; apie tą žmoguj 
turiu pasakyti, kad jis turi akis, j 
kurios durnų nebijo; pilnas drą
sos, be jokios sarmatos, be jo-! 
gios gėdos.

Keletą moterėliu 
josios .triukšmauti 
“artistus“ lik dėka 
tapo numalšintos. 
I<os iš gėdos apleido svetainę. 
Daugumas norėjo pareikalauti 
savo įžangos mokesti, bet pub
lika suprato, kad tai ne drau
gystės kalte, suprato, kad drau
gyste tapo skaudžiai apgauta, 
čia yra geras pamokinimas 
kiekvienai draugystei, kad kvie
čiant artistus iš kitur turi pir
miau parodyti k;i moka, o pas
kui užmokėti (čia aš nekalbu 
apie profesionalus ųrtislus).

Užbaigiant savo monkių biz
nį p. Luke atsiprašė publikos, 
nes ir jis suprato, kad buvo 
kvaila, ale į dvi savaites jis ne
galėjęs nieko padaryti. Užbai
giant turiu priminti p. Luke, 
kad jis pamiršo atsisveikinti su 
kenoshiečiais amžinai, nes čia 
vietos* jam daugiau neb<i?us.

—Yes, No.

buvo pradė- 
priLš tokius 
keleto ypatų

S1.000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti
Šalčius

Užmokčjom $1.000,000 už 11111 ’h Cns 
cnrn Bromlde-Qufnhio dėlto, kad tai gc* 
rlniiHiiiM ifirnstas budus gydyt Salt} 
Hill’.H Hustabdo j 24 valandas. Jif 
sulaiko gripą j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo Bnltjj 
bot iSinefa lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — siivikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

piltis dalykas rimtas. Kasmet iš šub 
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau JŪ!1 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos apfiekos parduoda, Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA,
Raudona Dčžč^M

■*!"■■■......... .. . .................... 1 ... ....... <

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, VVcstern Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
daryty naujausios madoH. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėlės 
ir įsodiname Rhine Stones po «30 
ir 50 centų už tuziną.

Tel. Blvd. 3138 
Woitkiewicx- 
BAN1S

Kaina 30c

UINIĮ1E
su paveikslu

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimus.
FikČeriai ir elektros reikmenys.

2216 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampus 31 gal.
Tel. Yard* 1119 
Baigusi aku Še
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
▼anijo* ligon- 
bučiuose. Sąži
ningą) 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
gelbą.

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

AKUAERKA
Pasekmingai j>a- 
tarnauja mote- 

prie gimdy
mo, patarimai 
ykai moterims 

ir merginoms.
31 n Scilh 
Haltjed St.

Lietuviai Advokatai

PRAŠALINKIT
SKAUDAMĄ GERKLĘ 

SU TERPENTINU
Kuomet skauda jums gerklę, kad 

jus vos. tik galite praryti — kuo
met skauda geriant vandeni, net ir 
kalbant — atsiminkite, kad šis nau
jas išradimas gyduolių suteiks jums 
pageidaujamą pagelbą.

Gydanti- jėga Turpo, Terpentino 
Ointmentas, prašalins skaudėjimą iš 
jūsų gerklės! Jų magiška jėga da- 
siekia tiesiai Į skaudamą vietą ir 
prašalina visas nereikalingas atma
tas — paliuosuoja visas sutinusias 
vietas.

Mokslas sako, kad niekas nepa- 
gelbsti taip greitai, kaip terpenti
nas. Naujas išradimas, Turpo. sujun
gia visas Terpentino misteriškai gy
dančias jėgas sykiu su kitomis gy
dančiomis jėgomis. Su tokiu stebėti
nai greitumu veikia Turpo, kad jei
gu patrinate gerklę arba kiūtinę, be
veik urnai galite pastebėti lengvesni 
kvėpavimą. Jos nepadaro pūslių, ne
nudegina ir nenudažo.

Nevaikščiokit su skaudama gerkle! 
Nusipirkite Turpo šiandien. Nebū
kite be šio Terpentino Ointmento, 
kuris turi savyje kitas atsakančias 
gyduoles, Menthol ir Kumparą. Tur
po 35c ir 70c ’slovikSlis visuose ap- 
tiekose. The Glessner Company, 
Findlay, Ohio.

r__K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. . 
Tel. Boulevard 13it

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytų.
............... ................ . ■—>

-............................. . ......... ...

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Koom 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 Iki 9 
Telephone Ropsevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 18 metai

% Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Imho* 

Chicago, Illinoi* 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

^ DR. HERZMAN^

W. J. Stankūnas.
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas 

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avef 
Telephone: Beverly 2300 ‘ 

. Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO, ILL.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI
savaitinį paveiksluotą, teikiantį įvairiausių ži
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa
žangiosios visuomenės reikalus laikrašti

“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 men.: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS”
Šiauliai Dvaro g. 83 Nr

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas 
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Inįraliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam*. 

>.............- ■ ■ ■■■■■■. i —

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
> Tel. Pullman 6377

1*0717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tol. Dearborn G096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzamir.avojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Mihvaukee Avė.

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

Gerai lietuviams žinoma* per Ii 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

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

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

į Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. t.

Telefonai* i

JOHN KOGHINSKAS
LAWYER

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
........... . . .........—---- —

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

H" I' I ........ 11 "

ADVOKATAS 
H S. La Šalie St4 Room 2001 

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panėdilio ir 

Pitnyčios.

) Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

f CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 3734 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

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. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
• x J.Iškirpk' šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar | sto- 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mSnesj, 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 mętų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai *u tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo,

................ ..................................... Atkirpk žia
Data: Vasario 11, 1926

^\^CO«POrATIOą(
PRESENTFORRŲ2W\T

UNITED PR0FIT-SWitffiS(j5

SENDJMk<*v*« ®iLw<V5B»B K EPAI D *O

RING CORPORATION

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofteo Telephoniut —- Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lnfayette 6793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

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

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

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

Namų telefoną* Spaulding 8688 
UltravioUtinS 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 .

- Dr. Lawrence P. Slakis į
m DENTISTAS
2 4454 So. Westem Avė. «

Valandos: h

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. M
xxxxxxxxaxxrxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46*1 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1980. Ofi*o valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

111 ..............
Res. 6600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Tel. Boulevard~0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47 Ik St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 

, 6 iki 8 va), vak. Nedaliomis nu* 
8 iki 2 vai. po pietų.

L—

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vynkkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 dieu.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av<

Kampa* 47-tos 
ant 2 lubų

i ...........-

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241
Res. Midway 5612

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampa* Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedšly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼. 

v_.

j Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 We*t 18th St., Chicago, III

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

b ■ I !■■■■■■ ——■!<
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Henry! 

America’s
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NAUJIENOS
The 1 ilhuaman Daily New« *

Fw51iahed Daily Ezcept 8ac4ay 
kf LithnanUn N«wi Puh. Ca. 1m.

Edltor P. GRIGAITIS
1789 Sostb Halsted Htreež 

Ckiraro. TU.
TeleyboBe KooaeveU 8iH

Subscription Ratas: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, st the Post Office 
•f "’hieago, Ilk, under the act of 

2nd 1879.

Ut’dmokšjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama .................   $8.00
Pusei metų_ 4.00
Trirati minėsianti ________ 2.M
Dviem miaeaiaras 1.58 
Vienam minėsiu! ___ __________ .75

Chicago je per nešioto jusi
Viena kopija........ .................  8c
Savaitei ___________________ 18c
Mineaiui......... ....... ...........—_ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Uetuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ...................
Pusei metų ...............
Trims mėnesiams ...
Pinigui reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$7.00
8.50
1.75
1.25

„ .75

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevolt 85M.

$8.00 
4.00 
2.00

LIETUVA” GARBINA DARBĄ

DARBAS DARBUI NELYGU

K4 SAKO APIK DARBĄ BIBLIJA

AR KLERIKALAI JAU VIRSTA BEDIEVIAIS?”

2547 Sporto Suknia. Graži, 
ir lengvai pasiuvama sporto

naujienos, ufflcago, m.

pasakyta,

Mums rytų kaip saulės naujosios aušros *
’ Uun skęstam tamsybės,*—juk praeitos dienos; 

Te niekas nelieka lai sykiu banguos— 
Mums jausmai banga—krūtinė plienas!..

žibėk rytų vilčia kol saulė tekūs— 
It naujai gimus keliasi takais 
Tamsybių klastybes pažyboj nušvies, 
Tik žengsi švitėsi link laimės anais...

“Socialdemokratas’*
Centro Komitetas

S. I). P. orga- 
Tarp kitko ko- 

...mes

PROVOKATORIŠKAS “BEN
DRAS FRONTAS”.

Kauno 
rašo, kad 
esąs gavęs nuo savo Plungės 
organizacijos sekančio turinio 
laišką:

“L. S. L). P. Plungės kuo
pa yra gavusi paštu nuo Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto atsišauki- 

/ mą, kuriame kviečia eilinius 
partijos narius buk tai prie 
bendro darbininkų fronto. 
Manome, kad Centro Komite
tas panašių žinių yra gavęs 
ir daugiau. Neabejojame, kad 
Centro Komitetas sugebės 
partijos organe duoti tinka
mą atsakymą, nes minėtame 
atsišaukime
kad panašus lapelis siunčia
ma visoms I 
nizacijoms.
munistai sako: ‘...mes žino
me, kad jūsų vadai nesutiks 
su musų pasiūlymais, dėlto 
jus neklausykite jūsų vadų, 
bet eikite >u mumis...’ Čia 
draugai plungiečiai norėtų 
paklausti komunistų: kaip 
išrodys bendras frontas, jei
gu mes susiskaldysime nuo 
savųjų vadų savo partijoje, 
štai kaip gudruoja kvailiai 
komunistai. Plungės s.-d. 
kuopos • vardu (parašas).”

Antra vertus, uaruas uaruui neiygu. ** j Socialdemokratų partijos or-
sunkių darbų, yra švaraus ir nešvaraus darbo. Didelis ganas dėl šito laiško sako, kad 
skirtumas, pagaliau, yra ir tarp to, ar darbo vaisiai ten-, tokių J“?*/
ka darbininkui, ar kam kitam. Kitam dirbdamas, žmo
gus paprastai neturi tiek daug noro dirbti, kaip dirbda- \ 
mas sau.

straipsnyje “Darbo 
žmonės tariasi” (sausio 25 d. 1926 m.) randame tokius 
žodžius:

“Reikia kovoti su pažiūra, kad darbas esąs kaži 
koks prakeikimas, bauda, uždėta žmonijai. Kaip tik 
atvirkščiai, darbas — tai didžiausia žmonijos palai
ma”- * / ♦ • . . .. t «r H
Kad darbas esąs “didžiausia palaima”, tai, žinoma, 

pasakyta perdaug. Žmogui reikia ne tiktai dirbti, bet ir 
pasilsėt ir pasilinksmint. Kur nėra pasilinksminimo ir pa
kankamo pasilsio,' tenai darbas virsta kankinimu.

Antra vertus, darbas darbui nelygu. Yra lengvų ir’ 
sunkių darbų, yra švaraus ir nešvaraus darbo. --------

Kauno “Lietuvoje” vedamajam

[Pacific and Atlantic Photo]

Marčia Page iš Alexis, 111., 
geriausiai fiziškai išsivysčiusi 
Lombardo kolegijos studentė. ,

Vadinasi, tas lietuviškų Mas
kvos davatkų generolas pradė
jo nuo ‘ 
baigė su 
žmonėms 
būt retai

Amžinatsilsio”, o pa- 
“Alleliuja”! Blaiviems 
tokie “pripotkai” tur- 
atsitinka.

P. Erųnas

Ketv., Vasaris, 11, d., 1926
4 ■ - ■ ■ ---------- -------------------------

Jaunystė .

Išeina, kad socialdemokratai 
tai kunigijos sėbrai. Tai, žino
ma, yra kvailas išmislas. Jeigu 
Pruseika nori nebūt melagis 
žmonių akyse, tai tegu jisai pa
rodo bent vienų “Socialdemokra
to” numerį, kur butų garbina
ma kunigai! •

Keisčiausia tečiaius, kad, šito
kį žioplą šmeižtą apie socialde
mokratus p. Leon Boltun sufab
rikavo tuoj po savu pasiūlymo 
“bendro fronto’’. Ar tai šitokiu 
budu einama prie darbininkų 
vienybės ?

r iš 
kitų vietų. Jisai įspėja pri
klausančius partijai darbinin
kus saugotis provokatorių tiek 
komunistų,' kurie po “bendro 

I fronto” priedanga nori suardyt 
tz i • t • 4. r- • _i , . . 'darbininkų vįenybę, tiek žval-Kadangi Lietuvos oficiozas nenurodo Sitų skirtumų, gybininkų> tiek federantų.

tai jo hymnas darbui skamba pusėtinai falšyvai. Darbo. Socialdemokratai eis i bend- 
žmogus, skaitydamas jį, gali kartais pamanyti, kad tai ra frontą su komunistais tiktai 
yra ne darbo idėjos, bet darbininkų pavergimo garbini- tuomet, kai pastarieji paliaus 
mas varinėję begėdiškus humbugus

Kas geidžia darbininkams'laimes, tai ragina juos ne) komunjstus tur-but išgydys 
tiktai dirbti, bet ir kovoti už savo teises. Nekovojantis užniktai velėna, 
savo teises darbininkas yra vergas.

Tokie, matyt, ir yra tie žmonės, kuriems “Lietuva” 
pašventė savo straipsnį. Jisai tapo parašytas klerikalinės 
“darbo federacijos” suvažiavimui pasveikinti, — tos fe
deracijos, kurios vadai uoliausiai remia kunigų ir kito
kių dykaduonių valdžių.

NUSIBOLŠEVIKAVUSIO “RE
VOLIUCIONIERIAUS” 

LOGIKA.

de- 
ka-

Purickio redaguojamasai laikraštis užsiima papras
ta klerikalams demagogija. Tame nėra nieko naujo. Bet 
yra įdomu ve kas: “Lietuvos” išreikštoji nuomonė apie 
darbą griežtai prieštarauja kunigijos mokslui.

Kas skelbia tą pažiūrą, kad darbas esąs kaži koks 
prakeikimas, bauda, uždėta žmonijai? Ją skelbia krikš
čionių religija, kuri mokina, kad žmogus esąs pasmerk
tas darbui dėl “pirmųjų tėvų” nusidėjimo. Musų kunigai 
kala tą “mokslą” žjnonėms į galvas nuo jaunų dienų; 
tuos, kurie į jį netiki, jie apšaukia “nedorais”, “bedie
viais” ir 1.1.

Kaipgi tat dabar katalikiškos valdžios laikraštis ga
lėjo imti ir viešai paniekinti jį?

Visi žinote, kaip “šventamjam rašte” yra aiškinama 
darbo pradžia. Pakaks čionai tatai tiktai priminti.

Pradžioje, girdi,. Dievas sutvėręs vieną porą žmonių: 
Adomą ir Jievą. Juodu laimingai gyvenę rojuje, neturė
dami jokio vargo ir rupesnio. Dirbti jiem nereikėję. Bet 
paskui žaltys prigundęs Jievą, o Jieva Adomą paragau
ti uždrausto vaisiaus. Už šį nusidėjimą Dievas juodu iš- 
trėmęs iš rojaus ir pasakęs Adomui:

“Prakaite savo veido tu valgysi savo duoną, iki su
grįši į žemę, nes iš jos tu esi paimtas; nes tu esi dul
kė ir dulke vėl pavirsi”.
Šitais žodžiais prakeikdamas pirmąjį žmogų, • “visų- 

geriausias” Dievas pasmerkė darbui ir visas sekančias 
kartas. Ir iki šios dienos žmonėms tenka dirbti, kad tu
rėjus ką valgyti.

Taip mokina “šventas raštas”. Darbas, krikščionių 
religijos akimis žiūrint, tuo budu yra niekas kita, kaip 
tiktai “prakeikimas, bauda, uždėta žmonijai”.

Vienok Lietuvos klerikalų valdžios organas dabar sa
ko, kad su tokia pažiūra reikią kovoti!

Ką gi tai reiškia? Argi jau Lietuvos valdžia rengia
si atmesti savo “šventą raštą” ir priimti “bedievių” mok
slu? Tai butų Šposas! turės “pabrukti uodegas”!

“Kas seimas? Tai tik 
koracinė skraistė, kuria 
da-ne-kada galima pasišvais
tyti didelio jomarko metu. 
Ar seimo klausta, kuomet 
buvo užvesta derybos su Len
kija? Ar seimas turėjo nors 
už centą reikšmės Klaipėdos 
politikos nustatyme?...”
šitaip Leonas Pruseika pra

deda savo straipsnį apie Lietu- 
vos politika (“ieškomas ir Tri
šakė”). Bet toliaus jisai rašo, 
kad einą gandai, jogei

“rinkimų gal nei nebus, jei
gu klerikališka lape užuos, 
kad anti-klerikalai iškasė jai 
gilią duobę.”

• z
Klerikalai su kun. šmaikščiu 

priešakyje galį panaikint sei
mą ir įvesti milssolinišką dik
tatūrą. Prieš šitą pavojų “vi
sais garais reikia rengtis ko
von”, sako “Laisvės” orakulas.

Pabaigoje gi savo straips
nio jisai daro dar tokį spėji
mą:

“Paleiskim, kad dėl šiokių 
ar tokių priežasčių diktatūra 
nepasiseka įvykint ir nepasi
seka gauti didžiumą laike 
rinkimų. 'Tuomet klerikalų 
muzika nenoromis turėtų su
švelnėti, tuomet jiems prisi- 

, eitų pabrukti uodegą.”
Palyginkite dabar mintis, iš

reikštas tose trijose Pruseikos 
straipsnio vietose. Pradžioje 
jisai pareiškė, kad seimas yra 
tiktai “dekoracija” ii; neturi jo
kios reikšmės. Straipsnio vidu
ryje jisai pripažino, kad kleri
kalai bijosi seimo ir norėtų jį 
panaikinti. O straipsnio gale ji
sai rarfda, kad klerikalų pralai
mėjimas rinkimuose į seimą 
bus jiems didelis smūgis — jie

jie moka

kad social-
prie gink-

Tai mat, koks Babelio bokštas 
to “revoliucionieriaus” galvoje. 
Jo “logika” tai kaip girto eise
na. Apie jokį dalyką jisai negali 
išreikšti dviejų minčių, kurios 
neprieštarautų viena antrai. Sa
vo pastangomis pasirodyti “pra
ktišku politiku” ir kariu paten
kinti tą neprotaujančią, minią, 
į kurią jisai kalba, jisai mums 
primena vieną anekdotišką ru
sų oficierio “denščiką”.

Kartą oficieris pastebėjo, kad 
patarnaujantis jam kareivis yra 
labai nusišnapsavęs. Ir sako 
jam:

“Denščik, tu šiandie esi gir
tas!”

“Nikak niet, Jūsų Mylista.” 
užsigynė kareivis.

“Jeigu ne, tai pereik šita vie
na lenta!” liepia oficieris.

“Kaip dėl Jūsų Mylistos,” at
sakė kareivis, “tai aš visoms 
lentoms pereisiu!”

Taip “eina” ir nusibolševika- 
vęs “Laisvės” “revoliucionie
rius”. Ir kol jam bolševizmas 
neišgaruos iš galvos, tol tiesiau 
vaikščioti jisai ir negalės.

Palaima seniems ir jau
niems kurie jaučiasi 

visai nusilpę
Tūkstančiai suranda patogumą ir pa

lengvinimą tik j keletą dienų. — 
Yra tiesiog pastebėtina, kaip 

Nuga-Tone greitai veikia
Nuga-Tone sugrąžina atgal gyvu

mą, nuvargusiems, silpniems nervams 
ir muskulams. Jis budavoja raudoną 
kraują, sudaro stiprius nervus ir la
biausiai suteikia daug spėkos. Nuga- 
Tone teikia atšviežinanti miegą, ge
rą apetitą ir gerą virškinimą, norma
lų ėjimą. lauk, <laup; entuziazmo ir 
ambicijos. Jei jus nesijaučiate gerai, 
jus privalote pabandyti Nuga-Tone. 
Jums nieko nekainuos, jei jums ir 
nepagelbėtų. Nuga-Tone yra malonus 
vartojimui ir jus pradėsite jaustis 
geriau j keletą dienų. Jei jūsų dak
taras nedavė jums recepto dėl Nuga- 
Tone, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį. Vartokite jj tik kele
tą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau ir neiŠrodysite geriau, sugrąžin
kite likusią dalį aptiekoriui, o gau
site atgal savo pinigus. Išdirbėjai Nu
ga-Tone žino labai gerai, kad ji su
teiks jums tiek daug gero ir jie įsa
kė visiems aptiejeoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins, žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, garan
tuojama ir parduodama pas visus ap- 
tiekorlus.

Oulbranaen Trade Mark 
GULDRANSEN.

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 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

2547

No. 
patogi 
suknia. Gali siūdinti iš šilko arba ko
kios kitokios materijos. Sukirptos 
n ieros 36 iki 46 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% *yardų 40 eo
lai materijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymo. Laiškus reikia adresuoti:

Naujiemf: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

‘NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir pra&au at

siųsti man pavyzd] No..............
Mieros .......................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Tam pačiam savo straipsnyje 
Pruseika keletą karių mini so
cialdemokratus. Pirmiausia ji
sai liepia jiems stoti “revoliu
cinei! kovon” prieš klerikalus, 
jeigu pastarieji mėgins .įsteig
ti yavo diktatūrą. Nuo to, kaip 
socialdemokratai šitą Pruseikos 
paliepimą pildys, priklausysią, 
girdi, ar jie—

“tik gražiais žodžiais gązdi- 
na rymiečius, ar 
kovot.”
Norima, vadinasi, 

demokratai rengtųsi
luoto sukilimo. Ir tai tokiu mo
mentu, kada, anot paties rašy
tojo, klerikalai galvoja apie 
diktatūros įsteigimą, kurį jisai 
laiko pavojingu dalyku Argi 
jisai nesupranta, kad klerika
lizmo priešų rengimąsi prie gin
kluotos kovos šioje valandoje 
butų puikiausia priekabė kleri
kalams kai[> tik ir įvesti tą 
diktatūrą, kurios pavojus šian
die grasina Lietuvos liaudžiai? 
Juk tai butų geriausias patar
navimas klerikalams!

Bet, apsisukęs, bolševikų Le
onas duoda socialdemokratams 
kitą propoziciją. Sako:

“Lietuvos Komunistų Par
tija, suprasdama rinkinių 
svarbą (į itą seimą, kuris ne
turi jokios reikšmės! “N.” 
Red.), pasiūlė bendrą fron
tą socialdemokratų partijai, 
(žiūrėk du paskutiniu “Komu
nisto” numerius.) Komunis
tai ir jų simpatizatoriai gata
vi, tam tikromis sąlygomis 
balsuoti už socialdemokratus, 
kad tik butų bendras darbi
ninkų frontas, kad tik butų 
galima nušluot krikščionių di
džiumą.”
Taigi socialdemokratai turį 

daryti sutartį su komunistais, 
kurie skelbia ginkluotą sukilimą 
ir kurie dėl to yra nelegalė par
tija Lietuvoje ir negali statyti 
savo kandidatų į seimą! “Lais
vės” išmanymu, vadinasi, social
demokratai privalo taip pasielg
ti, kad valdžia gautų progos ir 
jų kandidatus išbraukti iš rin
kimų sąrašo, kaip ji dabar iš
braukia komunistų kandidatus. 
Tai butų iš tiesų “baisus smū
gis” klerikalaips!

Bet, pasiūlęs socialdemokra
tams “bendrą frontą”, straips
nio autorius tuoj pasakoja1 apie 
juos ve ką:

“ ‘Socialdemokratas’ beveik 
kožnam numery dievobaimin
gai garbina kokius tai gerus 
kunigėlius.”

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

(Adresas)

[MfeaUa ir valst.)

Devynių Metų Sukaktuvės
Universal State Bank

3252 So. Halsted St
Kovo 2, 1926, sukaks devyni metai nuo laiko 

atidarymo Universal State Bank, ir paminėjimui to 

svarbaus įvykio Bankos Valdyba (Direkcija) nuta- 
h rė padalint naujiems depozitoriams tris brangias 
K.ir 25 mažesnes dovanas.

Dovanos tos bus padalintos po apvaikščiojimo.
Norint dalyvaut laimėjimose reikia atidaryt naują Taupymo Sąskai

tą, arba perkelt savo pinigus iš kitos į Universal State Bank bėgyje Va
sario ar Kovos, 1926.

UNIVERSAL STATE BANK 
paisant sunkių aplinkybių kuriuose 
yra tvirtas kaip uola.

išaugo j didelę ir tvirtą įstaigą, ne- 
susikurė ir kitų prietikių, ir šiandien

UNIVERSAL STATE

AKTIVAI — ASSETS:
Paskolos ................. $1,462,274.32
Pribrendęs % .......  30,240.32
Permokėjimai

(Overdrafts)
S. V. Valdžios ir 

kiti Bonai.....
Bankos namas ir

įtaisymai .......
Pinigais savo ir

kitose bankose
Kitas turtas.........

BANK - APYSKAITA
Iš Gruodžio 31,1925:—

PASSIVAI — LIABILITIES:
apitąlo Akcijos ......  $200,000.00

100,000.00
169.16

866,213.50

127,170.93

559,885.07
421.40

Viso $3,046,375.10

Perviršis........
Nepaskirstytas

51,542.12

....  2,265.75
2,640,763.66

Nepriprendęs %
Depozitai ... .....
.Rezervas

(Atsargos kapit.) .... 51,803.57

Viso $3,046,375.10

NEPASIVĖLINKIT — ATEIKIT TUOJAUS ATIDARYT ČIA 
SAVO TAUPOMO SĄSKAITA
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Apiplėšė namą

šeši plėšikai užpuolė H. Tel- 
ler Archibald namą, 851 Castle- 
wood Ternice ir surišę tarnus 
ir tarnaites, išnešė už $20,000 
degtinės, brangių kailių ir 
brangmenų. Archibald yra Flo
ridoj, o jo žmona buVo tuo lai
ku vidumi i ėst y. Jie yra savi
ninkai garsios saldainių dirb
tuvės Fannie May, kuri turi 
keliasdešimt saldainių sankro
vų Chicagoje.

Sportas
Lietuvių Golfo Kliubo 

darbuotė
Apie golfininkų puotą ir kito-

• kius dalykus.

Golfo kliube dabar eina dide
lė kova. Kovojama ne su ranko
mis ir lazdomis, ale su galvo
mis. Eina šachmatų turna- 
mentas. Įdomu ir tai. kad ša
chmatų turnAmente dalyvauja 
beveik išimtinai golfininkai. 
Golfininkai, mat, “smart” žmo
nės — visur pirmi.

Prieš kiek laiko golfininkai 
turėjo puotą, kur susirinkusieji 
turėjo progos susipažinti su 
golfo čempionais.

Praeitą sezoną buvo sureng-1 
ta keli turnamentai. Vyrų ama- 
torių čempionatą laimėjo Dr. 
Naikelis, kuriam buvo įteikta 
graži taurė. “Runner-up” pasi
liko Dr. Kasputis. C klasės 
čempionatą laimėjo dzimdzi- į 
ninkas V. Dineika.

“Open” turnamente, kur da
lyvavo ir musų žvaigždės golfi
ninkai, čempionatą laimėjo A. 
Menas, o “runner-up” pasiliko 
Mileris. Per keletą paskutinių j 
metų tarp Meno ir Milerio ei
na aštri kova / už pirmenybę. 
Iki šiol laimėdavo vis Alenas, 
Liet šiais metais ‘ Mileris žada i 
dėti visas pastangas, kad pata-1 
pus lietuvių čempionu.

Trečias turnamentas buvo, 
surengtas moterims golfinin- 
kėms. 'lai pirmas atsitikimas: 
lietuvių tarpe, kad ir moterys 
ėjo persitikiinti? Laimėti pir
mą moterų golfininkių čempio
natą teko p-lei Lilijai žilvieiu- 
tei. l’žtai jai ir tapo įteikta 
graži taurė su pažymėjimu, • 
kad p-lė žilvičiutė yra pirma 
lietuvių golfininkių .čempionė. 
Liesa, čempionė turės nemažą 
konkurenciją, jei norės tą pui- 
kią\ trofiją pasilaikyti: sulig 
priimto ptvarkymo reikia čem
pionatą laimėti tris metus iš 
eilės, kad galėjus trofiją pasi
laikyti. Priešingame atvejyje 
pasilieka Golfo kliube.

“Runner-up” moterų turna
mente pasiliko p-lė Xavera Na- 
glevičiutė. Golfą lošti ji pradė
jo tik pereitą pavasarį ir į 
kelis mėnesius išmoko tiek ge
rai lošti, kad tapo net “runner-, • • u p.

Puotos “toastmasteris” buvo 
Lietuvių Golfo kliubo preziden
tas Dr. A. J. Karalius. Jis pats 
kalbėjo ir kitiems davė progos

kalbėti, prisilaikydamas to 
principo, kad pats kalbėk ir 
leisK kitiems kalbėti.1

Golfininkų puotoj dalyvavo 
apie 80 žmonių. Tatai rodo, jog 
liot-v.vi.ii pradėjo įdomau
tis golfu.

—Nečempionas.

ADOMAS NETIKI BLOFAMS

Adomas VVcdzes sako, jog 
jam visai neskausta galva dėl 
Dudinsko gerumo. “Kiek Du- 
dinskas yra geras’’, sako Ado
mas, “pamatysiu vasario 18 d. 
Jeigu jis paris mane, tai aš 
Žinosiu, kad jis yra geresnis 
ristikas, negu aš. Bet aš nema
nau, kad jam tatai pasisuktu 
padaryti.” — X.

LieiiiviiĮ Raiehuose.
i S. Valančius rastas 

kaltas
Vakar pasibaigė Stasio Va- 

lančausko (Valančiaus) bylos 
nagrinėjimas. Byla tęsėsi išti
sas penkias dienas, pradedant 
nuo pereitos savaitės ketvirta
dienio.

10 vai. ryte pasakė įžanginę 
kalbą valstijos prokuroras Sul- 
livan. Kalbėjo 23 minutes.

Advokatas Dėvi ne, Valan
čiaus ginėjas, kalbėjo vieną 
valandą ir 34 minutes. Nicolai, 
valstijos prokuroro pagelbinin- 
kas kalbėjo vieną valandą ir 
5 minutes.

Po to teisėjas perskaitė savo 
instrukcijas jury ir |x> to jury 
išėjo tartis apie nuosprehdį. 
Po dviejų valandų tarimosi ju
ry sugrįžo ir paskelbė savo 
nuosprendį, kad jie pripažysta 
kaltinamąjį Stasį Valančiaus- 
ką-Valančių esant kaltą.

Formalia nuosprendis bus iš
neštas šiandie. S.' Valančius 
veikiausia reikalaus naujo by
los nagrinėjimo. Jeigu tas rei
kalavimas bus atmestas, tai 
tada turbūt paduos apeliaciją 
j augštesnį teismą.

—Reporteris.

Paskutinė liudytųjų klausinėji
mo diena.

Užvakar (antradieny) buvo 
ketvirta diena nagrinėjimo p. 
S. Valančiaus bylos, kuri eina 
prieš teisėją Caylor, 1124 kam
bary, County Bldg. Taip jau 
tai buvo paskutinė diena klau
sinėjimo liudytojų. I *

Baigė savo liudijimus p. An- 
tonisen, o paskui sekė kaltina
mosios pusės liudytojai — pats 
kaltinamasis S. Valančius ir 
keletas “character” liudytojų— 
apie S. Valančiaus asmenį.

Pirmas antradieny liudyto
jas buvo p. Antonisen.

Wm. Antonisen, vice-prezi- 
dentą banko, klausinėjo p. Va
lančiaus adv. Devine.

—Kas diibo kovo 21 d. 1922 
m. už priėmėją banke? — Rim
kus ir kitas... •

-Kas paleisdavo pietų? Ka
da ateidavo po pietų? — Neži 
no, nes pats eidavo tame laike 
pietų. Tuomet dirbęs Semaško 
ir Rimkus.

—Ar kasininko pagelbūtojas 
Valančius dirbo tą dieną, kovo 
21 d., 1922? — Taip.

—Ar jis turėjo pinigų? 
Ne.

- Ar V. užėmė tą dieną kito 
kį darbą? Nežinąs, pasakė 
Antonisen.

Kas buvo knyKvedys ko
vo 21 d. 1922 m? Ne tikras: 

Varašius ar kas kitas.
—Kas atidarydavo laiškus?

- Aš pats. •
—Ar ledgeris laikomas jūsų 

žinioje? — Taip.
—Ar rašote slipus? — Ne.
— Ar klerkai turi “receiving 

štampas”? — Turi.
—Ar Pavietas buvo išmokėji

mų klerku? Taip.
—Ar buvo Valančiaus dar

bas uždaryt išmokėjimų ir pri
ėmimų klerkų rekordus? — 
Ne.

—Kada Rimkus nustojo dir
bęs? — Rugpiučio ar rugsėjo 
mėnesyje 1924 m.

—Ar pats, buvo atleistas? 
—Atleistas.

Iššauktas Stasys Valančaųs- 
kas (Valančius). Jo advokatas 
Devine jo klausinėjo.

—Jš kur kilę? — Iš Lietu- 
i vos.
z - Kada atvažiavote?—Gruo
džio 19 d. 1913 m. į Clinton, 
Ind. Gyvenau tenai du mėne
siu ir persikėliau į Chicagą 

>1914 m. Dirbau prie Olszewskio 
už knygvedį ir knygų krautu
vėj.

Susiorganizavus Universal 
State bankui p. Valančius dirbo 
už kasininko pagelbininką. Dir
bo prie atdaros deskos.

—Kiek turėdavote pinigų 
prie savęs? — Neturėdavau. 
Pinigų nelaikydavau prie savo 
deskos niekados. Kuriuos gau
davau pinigus, tai ir padėda
vau.
—Nuo ko gavai pinigus už šią 

rasytę? — Šią rasytę ant 428,- 
000 Lietuvos markių gavau 
nuo Urbos.

Kas išmokėjo pinigus? — 
Rimkus išmokėjo pinigus. Ga
vęs pinigus, atėjo prie lango ir 
užmokėjo už markes.

—Urbos knygutėje kovo 21 
d. 1922 ul Kieno rašyta? — 
Rimkaus.

—Ar turėjai ką nors su sli-’ 
pu, kai pinigai išmokėti? 
Nieko.

—Kada pradėdavai dirbt? — 
8,30 ryte. Bankui užsidarius 4 
vai« i>o pietų, pasilikdavau pa
daryt balansą.

Ar šjs raštas Tamstos? — 
Ne.

—Ar matei šią popierą pir
miau? — Ne, tik dabar.

—Ar buvo Tamstos pareiga 
prižiūrėti kleikus, kai bankas 
užsidaro? — Ne — prieš Pa
vieto pabėgimą; vėliaus 
taip. Pavietas pabėgo rugsėjo 
8 d., 1923 m. su virš $100,000. 
Rimkus apleido liepos ar rug
piučio mėik 1924 m.

—Del ko? — Del trukumo 
$2,900 pinigų.

—Ar turėjai ką nors su p. 
Elliasu išėjęs, ar kalbėjai su 
juo ar atsitiko kas nors? — 
Ne.

—Turėjai pasikalbėjimą?
Jo direktorių kambary, liepos 
1 d. 1924 m. Pasakė: negerai, t
eik ai\t vakacijos ir sutvarkysi
me viską. Aš buvau teisingas 
ir dirbau teisingai.

Ar kalbėjai apie Urbą? — 
Atėjo ElliaS, rodė popierą, pa
vardės nerodė; buvo uždengęs. 
Sakė, pinigų trūksta. Kalbėjo 
birželio 30 d. 1924 mieste apie 

I

trukumus. SakČ, krės namus. 
Paėmė mano popieras, valizą 
pilną, žiūrinėjo. Aš nepaisiau.

- Kas atėjo su Urba į ban
ku? — Vienas..

Vienas Urba?   Vienas. 
Bet buvo kostumerių banke. 

Urbu prašė pinigų drafto. Su 
kvitą siuntė gaut pinigus.

—Kada buvo uždėta O. K., 
kur gavo pinigus? Nuėjo 
prie “receivipg clerk’o” ir gavot 
pinigus. Ant knygutės Valan
čius užmiršęs padėt savo vardo 
raides; Urba gavo $500. stam
biais pinigais ir $500 smul
kiais.

Adv. Devine po to pastatė 
keletą liudininkų liudyti apie 
kaltinamojo asmenį. Pirmasis 
buvo adv. Bračiuls. Pasakė, 
kad p. Valančių pažįsta, kaipo 
labai gerą žmogų 
lai užklausė: 
žinai, kad jis geras? 
Brrtčiulis atsakė,

Dabar Chicagoje
čias iš Lietuvos,^ vyriausias ma
tininkas p. Liudas Alseika. At
vyko jis Amerikon visai trum
pam laikui, asmeniniais ir taip
jau'Kultūros B-vės, didžiausios 
Lietuvoj knygų ir abelnai švie
timo organizacijos, kurią jis 
atstovauja, reikalais. Viešės jis 
Chicagoj labai trumpą laiką— 
tik kelias dienas, ir po to tuoj 
gryžta Lietuvon.

Kartu jis atsivežt“ ir kelis
šimtus egzempliorių albumo

Adv. Nico- /‘Vokiečių Okupacija Lietuvoj,” 
Iš kur Tamsta piešto J. šiliečio. Knyga užve- 

Adv. ria daugybę piešinių iš Lietu- 
kad pažįsta vos vargų laike pasaulinio ka- 

Valančių nuo 1924 m. ir negir-‘ro, laike rusų ir vokiečių oku- 
dėjo nė vieno, kuris blogai kai- pači jų, iki Lietuva galiaus iš- 
bėtų apie jį.

Dr. Graičiunas, pažįstąs p. 
Valančių per 10 metų, žinąs jį į* 
kaipo SLA. 36 kp. narį, laikąs 
teisingu žmogum. Dr. Antanas 
Montvidas pasakė, kad Valan
čiaus reputacija labai gera. Jo
nas A. Widzes, Real Estate 
brokeris, pasakė taip pat. Be to 
dar užgyrė Valančiaus teisingu
mą ir būdą. A. Vjsbaras, Real 
Estate brokeris, paž|stą jį p>er 10 
metų;,Dr. V. Šimkus, kuris 
pažysta jį per 20 metų dar iš 
Lietuvos, ir biznierius Klemen- 
cas Vilkowicz (Vilkas). Tuo pa
sibaigė liudininkų klausinėji
mai. — Reporteris. ,

(Tąsa ant (Lto pusi.)

Lietuvis žuvo ežere
Jonas Auksutis 44’ m. am

žiaus, gyvtnęs 3111 Low<<
Avė., užvakar vaku-*.? laike :’’j- 
dros žuvo Michigano ežero ban
gose. Jis dirbo ant nedidelio 
miesto laivo. Užvakar vakare, ’ 
apie 7 vai., laike audros, didelė 
vilnis apsėmė laivą ir velionį 
Joną Auksuti nubloškė nuo; 
aivo į vandenį. Nors tai atsi- i 

tiko už kokių 70 pėdų nuoį 
kranto, tarp G rimt parko ir 
miesto prieplaukos, bet dėl 
audringo vandens velioniui iš
plaukt nepasisekė. Lavonas dar 
nesurastas.

Velionis Jonas Auksutis paė
jo iš Naujamiesčio, 
žio apskr. Paliko dideliame 
liūdime moterį Agniešką 
tris vaikus — 13 m., 8 m. 
11 mėnesių.

Panevė- 
nu- 

ir 
ir

•PADĖKAVONĖ
A. A. Ona Makaveckienė, kuri mirė Vasario 5 dieni), 1926 ir 

palaidota tapo Vasario 9 d„ 1926, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutinj patarnavimą ir palydėjo ją j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams, giminėms įr pažįstamiems. Dėka- 
vojame musų dvasiškam tėvui, Kun. Albavičiui, kurs atlaike įspū
dingas pamaldas už jos sielą; dėkavojame grabeliui Eudeikiui, kurs 
savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją j amžip- 
astj, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima motinėlė sakome: ilsėkis šaltoj žemęlėje.

Vaikai

Svečias iš Lietuvos
Chicagoje dabar vieši • vyriau

sias matininkas p. Liudas 
Alseika, “Kultūros” H-v8s 
atstovas.

vieši sve-

kovojo sau nepriklausomybę. 
Piešiniai yra labai įdomus, su 
aaiškinimais lietuvių ir anglų 
albose. Tų albumų gerb. sve

čias siūlo chicagiečiams įsigyti, 
kaipo atmintį baisiųjų Lietu
vos vargų, kuriuos Uetuvos 
liaudis turėjo pergyventi bai
siausiais vokiečių okupacijos 
metais — 1915 — 1919 m. i

Kadangi svečias p. Liudas 
Alseika viešės Chicagoje tik 
kelias dienas ir todėl negalės

KAZIMIERAS VARKALIS
Mirė Vasario 8 d., 1926 m., 
valandą iš ryto. Turėjo 392 

metus amžiaus. Kilo iš Lietu
vos, Kauno rpd., Šiaulių apskr., 
Papilės parap., Šimaičių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 17 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Morliną Varkalienę ir 3 
dukteris: Aleną 6 m., Eugeniją 
4 m., Lucijų 2 m. ir brolį Anuf- 
rą ir Lietuvoj seserę Oną ir mo
tiną Marijoną Varkalienę.

Kūnas pašarvotas 6315 So. 
Lincoln St. Laidotuvės įvyks 
Vasario 12 d., 1926 m., iš na
mų 8 vai. iš ryto bus atlydėtas 
j šv. Jurgio bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyyauti šiose pamal
dose. Nuliūdę,

Moteris Mortina Varkalienė, 
Dukters, brolis ir visi 
Gimines.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo liga? kraujo, Odos, Rečiai, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IK MOTERŲ!
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
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 CanaI 0464

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir inuzi- 
<os ekspertus. Vien tik su Kim- 
)all groji kliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo- 
kdjimu

PLiANĮĮ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir I’agrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį^

1646 W. 46th S’t., Chicago

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605*07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

PAVLAVICIA
Undertakers G o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

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

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

BOHEMIAN 
APYNIV- 
SKONIS

uriTanI
i Malt

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit
ii 

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins aki< įtempimą, kur£» 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitį, atitaiso, 
kreivas akla, nuima katarukt^ ati- 
tai/.o trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akiniu*. Viluo
se atsitikimuose egzamin&TizjM da
romas su elektra, parodaučfa ma- 
Hausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Ned«lioj 10 iki 1 vai. p. p>

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netuii A^šdsnd Ava.

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

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Yuškevičius,
D. C. D. O.

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

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

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbų pigiomis kainomis.V. . i ----- . --------- *

Tel. Lafayette 4228 I
Plumbing, Heating J 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuugeriausiai.

M. Yriška,
I 8228 V>. JStfc < blcrięiK III.

......... ■ -*
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Lieiuvių Rateliuose.
(Tąsa nuc 5 pusi.)

asmeniškai pasimatyti su kiek
vienu darbuotoju, o kadangi 
jis nori padaryti chicagiečiams 
svarbių pranešimų apie kultū
rinį darbą Lietuvoje, kokis da
bar ten yra vedamas, todėl Vi
suomenės Darbo Sąjunga ren
gia viešą susirhikimą ateinant* 
pirmadienį, vasario 15 d., Liet- 
Auditorijoj (mažojoj svetai
nėj). Visi darbuotojai, kurie 
yra susidomėję kultūrinių dar
bu Lietuvoje, taipjau tie, kurie 
norėtų 
svečiu ir 
pranešimą

Sąryšio, SLA 6-to Apskričio, 
baliaus ir paskaitų. Veiklesnie
ji nariai yra susidomėję, kaip 
ir )kokiu budu prisirengus pa
siųsti atstovą i busiantį SLA 
seimą pavasarį. Mat tam reikia 
daug lėšų, taigi tas ir verčia 
ką

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
Z--------- -- ----------------------------------------

PARDAVIMUI

taigi 
nors veikti.
“Bijūnėlis” permaino 

pamokų laiką
Vaikų draugijėlės tėvai laikė 

savo susirinkimą pirmadieny, 
vasario 8 d. Apsvarstę visus

draugijėlės klausi-binusio
ino.

“Bijūnėlio” draugija turėjo 
labai daug vargo su mokytojais.

Ro.sehhul. -RSM. Ratelio reeplich 
ja veikalo “Apsiriko” hus Pėlnyčloj,' 
vas 12 d., Strumilų svetainėj. Vi-j 
si dalyvnujant.VH vaidinimo prašo
mi aleiti,—Valdyba.

Maskaradinis balius Lietuvos dūk 
(erų, Mildos- .svetainėj. 

Pradžia 7 vai. vak. __ „...........
Praizų bus išdalinta $400 grupoms 
ir pavieniams gražiau .pasirėdžiu- 
siem.s. Kviečiame visus ntsilanKVli.

Komitetas.

14 vasario, 
įžanga 50c.

r
P1RKIT PLUMBINGA PAS MUS 

IR SUTAUPYK IT 85% 
Mes varduodama visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co., 

* 1637 West Divfalon SU 
netoli Marshfield

PARSIDUODA bučernė. Gera kam
pinė vieta aut svarbiausios gatves. 
Nauji lisiurtai. Rendos $35.00, 4 me
lų h sas. Važiuoju Europon.

2601 SI. Charles Rd. 
BeLwood, III.

Tel. Belvvood 3180.

REIKALINGI KUNIGAI 
Paskutiniai^ laikai?

REIKIA DARBININKĮį
VYRŲ

PARDAVIMUI grosernė ir hučer- 
nė su ruimais. Parduodu, nes turiu 
du bizniu. 4235 Scr. Kedzie Avė.

Paskutiniai^ laikai? iš» daugelio 
lietuvių kolonijų žmones prašo at- 

■' !: .... kunigų, gerų dievobai-
, Lietuvių Tautos 

Bažnyčios parapijoms 
trūksta jų labui Liet.

užgirsti jo įdomų 
apie kultūrinio dar- 
Lictuvoje, prašomi 

yra atsilankyti į tą susirinki
mą. —V.

Bridgeportas
šioj apielinkėj gyvuoja drau

gija Šv. Petronėlės. Joj priklau
so daug jaunų merginų ir mo
terų. Petronėlės draugija visa
dos prisideda prie visuomeniš
kų darbų ir pasižymi surengi
mu linksniią balių, šiis drau-

stokos įr netinkamo jam laiko, 
jau iš eilės mokina antras mo
kytojas. Svarbitiusis keblumas 
su tais mokytojais yra tame, 
kad nepasitaikė iš jn lankiu
sių muzikos mokyklas, čia yra 
jaunuolių gerai šioje srityje 
prasilavinusių, tad perdaug tė
vai gaudavo “complains” ir 
todėl buvo priversti ką nors da-

gijos vaknrai visados esti sma
gus ir yra gausiai lankomi pub-

Taigi, daJ>ar jau visi dalykai 
persikeitė. Tėvų susirinkimas 
nutarė pakviesti senąjį moky
toją, p. P. Sarpalių. Tam rei
kalui tapo išrinkta komisija iš 

ir p-ios(ienaičio

Lietuvių Kriaučių skyriaus 
A. C. \V. of A. mėnesinis sus 
kimus įvyks pelnyčio], vasari* 
7:30 vai. vak., I:>64 N. Robei 
Visi nariai būtinai turit tlalyv 
nes yra daug svarbaus. , _

A. M. Kndsel, rašt.' 1 «‘.l,L Kat. Bažnyčiai

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, pigiai. Nauji l’ikturiai. 
Nėra kitop bu ė; r n ės per 4 blo
kus. Lysas 3 metams/ ,

siųsti Jiems kunig 
rningu lietuviu, 
Katalikų ’*...
tverti. Bei

Cor. Bishop St.

NiMAI-ŽEME
Pavasariniai Bargenst
Pardavimui mūrinis namas 6 

ir 6 kambarius. Aržuoio Iri
mas, karštu vandeniu apšildo* 
mas; įmokėt $4,000.00, kitus 
kaip renda. 6734 So. Maplewood 
Avė.

Naujas mūrinis namas 5 ir 5 
kambarius. Aržuoio trintas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
maudynes ir visi parankumai. 
(’ash $3,500.00, kitus kaip ren- 
dą.

Ketv., Vasaris, 11, d., 1926

» NAMAI-ŽEME
PAVASARINIAI BARGENAI

RU Cottagc, maudynės, 
$500, likusius kaip 
namas, elektra, ga

Lietuviškus Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva” laikys savo mėnesinį .su
sirinkimą ketverge, vasario 11 <1., 
Davls Sciuare Park svet., 8 vai. va
kare. —Valdyba. >

Joniškučių U K, Kliubas rengia 
koncertą ir šokius sušclpimui mok
sleivio Felikso Misiaus. Visas pel
nas skiriamas jam, kaipo neturtin
gam moksleiviui, nes kliubiečiai 
nuo savęs prašbmc prisidėti kas at
jaučia moksleivio vargingi} gyveni
mų, paremi jį. Vakaras atsiims va
sario I I d., nedėlioj, Lietuvių Au
ditorium, ant pirmų lubų, mažojoj 
svetainėj. Pradžių 6 vnl. vakare, 
įžanga špatai 5Oe. <

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

geidaujųma, kad tinkami tam as
mens. kurie turi kunigui reikalingų 
mokslų arba kurie nori patapti ku
nigais, atsišauktų žemiau paduotų 
adresu. Darbas yra garbingas ir 
dirva yra plati. Artimesniems in
formacijoms kreipkitės šiuo adre
su. Rt. Itev. J. Gritėnas^ 1743 N. 
Sumner Avė., Scranton, Pa.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
su namu ar be n. ino. Gera kampi
ne viela; parduosiu pigiai arba mai
nysiu į mažų namukų, 3559 South 
Union avė.

REIKIA pirniarankio bekerio. 
North Roseland Bakery. 10502 So. 
Michigan Avė. -

PARSIDUODA krautuvė, cigarų, 
tabako, ktmdžių ir kitokių smulkių 
daiktų. Labai gera vieta uždirbti 
didelius pinigus į trumpą liuką. 
Turime du biznius ir vieną norime 
parduoti. Tel. Pulhnan 9028, 153 
E. 107th SI.

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 Marųuette 
Park, 6554-56 So. Whipple St. 
Cash $16,000.00, kitus kaip ren- 
dą. ,

li 
elektra, 
remiu; 2 
sas, 2 mašinų garažas, cash $700. 
3 flatų 2 po 4 ir 3 kambariai, lo
tas 50 y 125. Kaina *7000. Randa
si Brighton Parke, arba mainysiu 
į bugalow. 4 flatų 3 po 5 ir i—7 
kambariai. Kainu. $8500, arba mai
nysiu į 2 flatų namų ant South 
Sidės. Arba kas nori pirkti, par
duoti ar mainyti biznius, kreipki 
t ės pas

K. G. VALAITIS 
3404 So, Morgan Si. 
Tel. Yards 1571

AUTOMOBILIAI
važinėtas 
disr ra- 

ir ekstra dalių, 
atdara, 1741 VV.

relroneies draugija luri su
rengusi Lietuvių Auditorijoj 
didelį maskaradų balių Užgavė
nių vakare, vasario 16 d. Bus 
daug dovanų. Pirma dovana 
skiriama $20, antra — $15, tre
čia $10, ketvirta $5. Bus vie
ta svetainėj kur ir persirengti 
maskaradinėmis drapanomis. 
Kaip matyt, bus vienas iš gra
žiausių maskaradų. Taipgi ba
lių lankytojai turėtų nepraleisti 
progos ir atsilankyti į šį

V ienas iš

po pietų
vai.

Ateinančioje subatojė (šešta
dieny), vasario 13 d. prasidės 
pamokos 3 vai. po pietų, Liuo- 
sybės salėje, 1822 VVabansia 
avė. Išrinktoji komisija jau pa
darė sutartį su p. P. Sarpalium 
ir jis pradės vėl “Bijūnėli“ mo
kyti. Taigi nortsaidiečiai lietiią 
viai visi atleiskite savo vaikus 
minėtam laike.

.IEI kas žinote kur randasi 
Dr. .lobu Jakubauskas, praneš
kite tuojau Arkin ir Berman.' 
16(1 N. La Šalie SI., Chicago. •
l'el. Central 8875.

APSIVEDIMAI

tų. Sandariečiai rengia vakarą

.Jaunoji Birute.

Ketverge, vasario 1 d., 
metinis Jaunosios Birutės tė
vų posėdis. Mark \Vhite Sq. 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas. Išrinkta val
dyba 1926 metams iš sekančių 
ypiu'ų: pirmininkė p-ia Bara
nauskienė, sekretorius J. Blo- 
žis, iždininkas Janiulis, finan
sų sekretorius Matikonis; or- 
ganizatorius Vaidyla, choro ir 
orkestro vedėjas P. Sarpalius.

Nutarta surengti vakarą pa
minėjimui trijų metu gyvavi
mo draugijėlės ir tam tikslui 
išrinkta komisiją iš 5 ypatų 
p-nių Valančauskienės, Baro
nienės, Baranauskienės ir p.p. 
Vaidylos ir Blozio. Malonu, kad 
vakaras turės gerų pasekmių 
dėlto, kad bus rengiamas Lie
tuvių Auditorijoj, o antra, reh- 
gimo
mių Bridgeporto

Pirmiau 
Birutės 
lankomi publikos. Rengėjai ti
kisi, kad šis vakaras hus dar 
sėkmingesnis, nes visuomenė 
mato naudą iš Jaunosios Biru
tės. už tai ją ir remia. Štai Ka
lėdų Eglaitės 
džio 26 d. nors
giamas dėl pelno, o ir oras pasi
taikė * nepaprastai šaltas, visgi 
davė keliolika dolerių pelno.

Jaunoji Birutė nutarė steig
ti knygynėlį anglų knygų apie 
Lietuvą, kad ir tas musų jau
nimas, kuris sunkiai vartoja 
lietuvių kalbą, galėtų susipažin
ti su Lietuva nors iš anglų kny
gų. To kiųvgynėlio įsteigimui 
ant vietos suaukota keletą 
lerių. —Sekretorius.

įvyko

A. L. T. Sandaros 23 kuopa 
čia irgi gyvuoja neglogiausia. 
Ji galėtų Luti daug skaitlinges- 
nė, bet jos veikėjai nesistengia 
ją padidinti. Vietos sandarie
čiai darbuojasi nuoširdžiai ir 
kitose musų organizacijose, 
^g^leikia priminti, kad čia yra 
ir ILŠS (socialistų) kuopa, tu
rinti tiek pat narių. Bet kad 
tarp sandariečių ir socialistų 
m va “bendras frontas“ dėl ap
gynimo savo valstybės, tai san
taika yra gera, ir tas tai tegul 
bus pavyzdžiu kitom kolioni- 
jom. Reiškia, nortsaidės valsty
bė apsivalė nuo neprašytų dik- 
tatorių-bolševikų ir padarė de
mokratišką soc.-sand. respubli-

komitetas susideda iš žy- 
veikėjų.

rengiami Jaunosios
vakarai buvo gausiai

Taigi, viena kuopa iš tų val
stybinių žmonių, sandariečiai, 
rengia puikų vakarą šį šešta
dienį, vasario 13 d., 7 vai. vak., 
Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
avė. Na, nėra abejonės, kad 
šios respublikos piliečiai ateis 
ir pripildys jų vakarą.

Vienas iš ministerių.

Pranešimai
vukarėlis gruo- 
ir nebuvo ren-

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

ar kviečia.

North Side

BARGENAS
Randasi 1035—1045 W. 69 

St. Kampinis, mūrinis su skie
pu namas, 6 štorai, 3 pagyve
nimai, 10 karų garažas, 5 lotai 
125X100 pėdų, rendos’ neša 
$5,600, išlaidų yra mažiau ne
gu $500 i metus, nefc nereikia 
duoti šilumos, nei janitoriaus. 
Pirmo morgičio yra $25,000 
ant 5 metų su 6 nuošimčiu. 
Bus priimta i mainus mažesnė 
prapertė ir dalis pinigais, Eitas 
pasiūlymas bus geras tiktai ant 
5 dienų. (

J. SINKUS & CO. 
809 W. 69 St.

Tel. Normai 4400

PARSIDUODA duonkepykla. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus ir ei
na labai gerai. Parduoda Iš prie
žasties ligos. Box 6o7, 1739 ^oiilh 
Halsted St.

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

FORD 2 durių sedan, 
300(1 mylių, 1925 

. tai, užraki namus 
Į $385. Visuomet 
Madison St.

MOON sedan, 
disc ratai, Dueo 
prirengtas, $585. » __
I741i \V. Madison St\

CHEVROLET coupe. 1926, 
užbaigimo, baloon tajerai, 
karo garažas, $485. Visuomet 
ra. 1711 VV, Madison SI.

FORD 4 durių sedan, važinėtas 
6009 mylių, pilnai prirengtas, 
Visuomet atdara, 1741 W. Madison 
Street.

BU1CK 4 pasažierių coupe, ge
rame stovyje, Dueo užbaigimo, ext- 
ra dalių, $235. Visuomet atdara, 
1741 W. Madison St.

MOON sedan, 
dlsc ratai, Dueo

vėliausio modelio, 
užbaigimo, pilnai 
Visuomet atdara,

Dueo 
naujo 
atda-

PA H DAVIMUI bučernC ir groser- 
nC, geroj upielinkOj, gerus biznis, ū 
kambariui, furnasu Šildomu. Par
duosiu pigiai. Su namu ar be pa- 
mo. nėra kredito. Priimsiu pirmus 
inorgičius arba lotą. 5306 S. Union 
Avė. l’el. Yards 1321.

PARSIDUODA grosernė ir Lunch 
Rūtini*. Biznis išdirbtas. Taipgi 
parduodu du improved lotus, pi
giai. Unrdavimo priežastis — va
žiuoju. Lietuvon. 621 \V. 16 St.

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

NAMAI-2EME
vėliausio modelio, 
užbaigimo, pilnai 
Visuomet atdara. 
St.
6 de Luxe, 4 du- 

važinėtas 6500 my- 
. pilnai pri

rengtas, 4 ratų brekiai, $1275. Iš
mokėjimais, naujo karo garantija. 
Visuomet atdara: 1741 \V. Madison 
Street.

CHEVROLET coupe 
užbaigimo, 
karo garantija 
Visuomet 
Street. 

... . . FORD
ningos moteries, kuri norėtų eiti su uždarytu 
manim į partnerius restauracijos Visuomet 
biznyje, arba visai nupirktų. Biz- Street, 
nis eina gerai. Man sunku vienai i----------
apsidirbti.

1818 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 2/29

PA1EŠKAI merginos 
našlės nuo 30 ligi 35 m. 
žiuus 
darbą ir gražiai

AŠ noriu mainyti savo 40 ak
rų farmą, pačiame viduryje cit
rinų augančioj sekcijoj nuo 
Soutlnvest Floridoj, prie pat 
didelio išsivvstvmo. Netoli smar
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. Mainysiu i 
apartmentinj namų, gerų lotą 
arba vaisingų farmą. Naujie
nos, 1739 So. lialsted St. Box 
671.

2 Mediniai, namai muro pa- 
damento, aukšti beismentai, gra
žus frontas ir užpakalinei por
ėtai, 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,

BIZNIO LOTASarba1 
am- prirengtas, $585

gerą 1711 \V. Madison
... ... . , BU1CK mastei’i apformsiuotą rių brougham, 

Havmarket 9699.! Hų, išrodo kaip naujas.
r ‘ rpnufjK .1 rfitn hrftkini

atsivedimui. Turiu

Klauskit po 8 vai. vrkare, An- 
derson.

1926, Dueo 
baloon tajerai, naujo 

$ 185, išmokėjimais, 
atdara. 1741 \V. Madison

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

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

f Republic 5550

patyrusios geros sųži-, 1 tono trokas, starteris, 
viršų, $165, išmokėjimais, 
atdari? »> »1 \V. Madison

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

SIŪLYMAI KAMBARIU

DIDELIS bargenas!
' troką ir darbą sykiu
; kontraktu; darbas ant

it ba skyrium: darbą ar troką.
pirksit pigiai. Bridgeport 
Service, 817 W. 34 St. Tel. I

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vienam ar dčiem vaikinam. 
Kambarys moderniškas. Vaikinai 
turi būti blaivus. Atsišaukite tarpe 
5 ir 6 vakare. 4517 S. Rockvvell St. 
l'el. Lafayette 0541, 2 lubos.

PA R E N D A V () JIM UI kambarys,
šviesus, dideliu, garu apšildomas, 
prie mažos šeimynos. Yra garažas 
vienai mašinai. Su valgiu ar be val
gio. ’ •

7004 S. Tai man Avė. • 
Tel. Republic 6131

įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S'o. Halsted St.
Tel. res. Yds 3498-Blvd. 7667 office

Parduodu 
duosiu su 
visados ar- 

. Nu- 
Motor 

Boule-

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to i turiu parduoti savo puikius t: 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonogrnfas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W, YVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI
UŽ $125 nupirksite mano grojik- 

lį pianų su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
$10 kožną mėnesį. John Dobos.

2332 W. Madison Street 
1 fl.

PARDAVIMUI farma 80 akrų, kai
na tik $4500. Yra 5 budįnkai, upė 
bėga pro imi! barnes, randasi daug 
žuvies ir vėžiu. Pardavimo priežas-
tį patirsit 
pas savininl 

1417 S.
apt vietos.’ Atsišaukit 
ką, 2 lubos,.
49 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA namas su groser-
nes ir bučernės bizniu. Geras biz
nis, tarp lietuvių ir lenkų.

3801 W. 55 Str.

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas. Na
mas vos užbaigtas. Naujos mados 
įtaisymai. Rendos neša *$125.09 
nėšiui. Kaina $13,500.00.

Kreipkitės:
7120 So. Talman Avė. 

Tel. Hemlock 0096

mė-

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 7— 
7—7 kambarių. Garu šildomas, mo
derniškas netoli nuo Marųuctte 
Road ir Cottagc Grove, kaina, $21,- 
000. Daug kitų bergenų.
Pioneer Realty Co., 1615 VV. 51 St.

Hemlock 2100-2101

Gražus mūrinis bungalovv, 
elektra, maudynė, visi paranku
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 cotiage o 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, bungalow, 
karštu vandeniu pašildomas, ar- 
žuolo trimas. Narnas randasi 
2441 W. 43rd St.

PARSIDUODA pigiai 2 fla
tų mūrinis namas. Naujos ma
dos įtaisymai. Savininkas gali
ma matyti vakarais nuo 7 iki 9 
Mrs. M. Burokienė, 5152 So. 
Halsted St. Tel. Yards 3135.

RESTAURANTĄ su namu ar be 
namo pigiai parduosiu arba mainy
siu. Taipgi parduodu ar mainau 
motorinį botų, 160 arklių spėkos. 
Motorfln telpa 30 pasažicrių.

.1. Stanko
2418 Marųuette Rd. - 
Tel. Prospect 8678

STEBĖTINAS bargenas. 4-4 kam
bariu naujas muro namas, sun par- 
lor. Visi vėliausios mados įtaisy
mai. Parduosiu labai prieinama 
kaina. Randasi' 44 zir Talman Avė. 
Atvažiuok ir persitikrink pats. Sa
vininkas Joseph Vilimas, 4405 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai dėl mirties, 
saliunas ir namas, su geromis 
įplaukomis. Kiob, 4726 So. Loomis 
St.PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 4 po 5 kambarius, aržuoio tri- 
mingai, viskas palei naujos mados, 
randasi

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

kambarius, randasi
6805 S. R0CKWELL ST.

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

5805 S. Maplewood Avė.
'l’el.' Republic 4151

4

BIZNIO NAMAI
NAUJAS, 5—5 kambarių, 2 fin

tu mūrinis namas, aržuoio drimin- 
gai. į niūry ta vuna, lietaus lašų va
rtos. Skyrium garu šildomi pečiai, 
2 karų mūrinis garažas, netoli 63 
St. Yra visi įrengimai ir apmokėti, 
kaina $14,500, cash $4500. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 670.

Naujas* namas, Storas, 4 kam
bariai, užpakalio, štoro 6 kam
barių flatas. AUgštas beismen
tas, karštu vandeniu apšildoma. 
Cash tik $4,00G;00. Namas ran
dasi 4324 So. California Avė.PARSI DUODa arba išsimaino 

ant namo bučernė ir grosernė. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
to — Michigan Ayė. Parduosiu pi
giai; aš esu personas, nebegaliu 
dirbti.

Phone Pulhnan 4228
■ — ■■■■■■> ■ ■  .............................................. ..................................

TŪRIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 75 
roleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesį.

V1ALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PARSIDUODA namas su groser- 
nės bizniu. Lotas ir didelis gara
žas. Viskas už $14500. Rendos j 
mėnesį $170. Agentai nevažiuokite.

Stanley Marozas, 
4617 S. Paulina St.

M0RTGECIA1-PASK0L0S
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6788

Naujas kampinis biznio na
mas, gražus Storas ir fletas, prie 
štoro didelis flatas, 3 karų .ga
radžius. Randasi Brighton Prak.

Tel. Lafa/ette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

NETIKRAS BARGENAS / 
ANT 115 gatvės, netoli Michigau 

Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 augštų, .mūri
nis, 2 flatai po 7 kambarius, yra 
štoras, karštu vandeniu Šildomas. 
Antras namas medirtis 2 augštų. 4 
flatai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 karo, lotai 210 pėdų ilgio, 
rendos neša į metus $4,8u0; geriau
sias pirkimas 
bš kvla kas 
cash $10,000. 
išmokėjimų.

Joseph Zilievvicz 
11956 S. Halsted St.

Ar nori būti nariu ChicagvE 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena ii di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. J šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos Į 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bite dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-į 
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra prieinamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašolpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Cliicagns 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
96()3.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl p 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
iipildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

k. t. Draugijų st*ue*™ Knygynas, 3210 S. Halsted

d<>-

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

3311 S*o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

UŽ $350 nupirksi geriausj groserj, 
geroj apielinkėj. Parsiduoda greitu 
laiku. 4554 So. Paulina Street.

PAHSIDUODA bučcrnč ir groser- 
hė. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5914 So. State St.

SLA 226 kuopos susirinkimas

Septintadieny, vasario 7 d., 
vai. po protą, Liuosybės 
įvyko šios kuopos mene- 
susirinkimas. Narių atsi- 
geras skaitlius. Prie a-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilhonios gijos {vai* 

tiems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c, ir 40c. Vilnonjos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny] po piety.

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

PARSIDUODA Delicattesen krau
tuvė geroj vietoj: Daro gerą biznį. 
Parsiduoda dėl ligos. 146 W. 59. St.

PARDUOSIU arba MAINYSIU
Labai gerą ir pelningų biznį 16 

kambarių išforniČiuotų hotelj be na
mo. Parduosiu labai pigiai iš prie
žasties, kad vienas negaliu prižiūrėt. 
Mainyčiau ant loto, automobiliaus, 
mažo namo; atsišaukit tuoj aus.

206 E. 23 St.

metus $4,800; geriau
sioj vietoj, nuosavy- 

dieną. Kaina x $35,000, 
Likusius ant lengvų

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda kampinis lotas, 48x125 pCdų, su 2 
karų garažiu. Randasi prie 124 ir 
Halsted SL 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- 
wicž, 11956 So. Halsted St.

2:30 
salėj 
sinis 
lankė
kuopos prisirašė, rodos, ketu
ri nauji nariai. Kitaip sakant,! 
musų kuopa sparčiai auga na
riais.

Visokios komisijos išdavė ra
portą iš savo darbuotės. Komi-, 
sijų yra daug.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklup ir t. t.

3149 So. Halfted St.
/ J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARSIDUODA 2 bučinės, 
abi bizniai geroj vietoj. Parsi
duoda greitai, nes savininkas 
apleidžia Chicago. Pirmiau ver
tės $5,000, dabar už $2,5.00 nu- 
pirksite. 3657 So. Halsted St.

4 FLATŲ NAMO BARGENAS 
$29,500

Už $700 galite pradėti veikti 
link 4 flatų namo, visas apgy
ventas, flatai po 4 kambarius, 
aržuoio ir riešuto trim ingai, į- 
murytas plumbingas, lietinės 
uos garu šildoma, 50 pėdų 
tas, netoli 63 ir Kedzie.

Sevvard 3135 W. 63 St.
Prospect 6100.

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

NAŠLE nori parduoti muro namą 
4 flatų su visais naujos mados įren
gimais. Parduos pigiai. 2217 West 
19th Street.

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Bhimental & Co., 
140 So. Dearbom St.

MOKYKLOS

va
lo- 2 FLATŲ mūrinis namas 5 ir 6 

kambarių. Garu Šildomas, įrengimai 
modemiški. Parduodu pigiai.

Apartmentinis buildingas 10 flatų 
naujas namas. Mainysiu arba cash. 
Abu namai Marųuette Manor.

J. JAKAWICH 
3036 W. 62nd St.

Specialus Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą., Veik tuo jaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILZ, Manager


