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Kasyklų streikas pabaigtas
Tautų Lyga susi

rinks kovo 8
Amerika ruošiasi depor- 
tuot 150,000 meksikiečių
Kietosios anglies kasyklų 

streikas baigtas
Angliakasiai grįš dirbti senąją 

alga; kontraktas pasirašyta 
penkeriems metams

PHILADELPH1A, Pa., vas. 
12. — Ilgas, beveik pusšešto 
mėnesio tęsęsis kietosios ang
lies (antracito) kasyklų darbi
ninkų streikas pasibaigė,’ ka
syklų savininkams ir angliaka
siams šiandie vidurdienį priėjus 
prie susitarimo. Oficialis pra
nešimas apie tai skelbia:

“Antracito konferencijos mi
tinge priimta bandomoji su
tartis. Ta sutartis bus pateik
ta trijų distriktų konvencijai 
patvirtinti, po ko kontraktas 
bus formaliai abiejų pusių pa
sirašytas.“

Konvencija, kuri bus laikoma 
Scrantone. prasidės ateinantį 
antradienį.

Kasyklų darbininkai pi adės 
vėl dirbti per ateinančias de
šimt , dienų.

Sutarties sąlygos

Trumpai suglaudus, sutarties 
sąlygos tokios:

Kasyklų darbininkai grįžta 
dirbti tuojau, kai tik bus pa
tvirtintas kontraktas, kuris bus 
galioj iki 1930 metų rugpiučio 
31 dienos.

Po 1927 metu sausio 1 dienos 
bet katra pusė gali kartą per 
metus duoti propoziciją padary
ti atmainų algų normoj.

Bus sudaryta tam tikra ko
misija, kuri per devyniasdešimt 
dienų nuo paskyrimo dienos tu
rės susitarti visais klausimais 
ryšy su algų sutvarkymu.

Tuo tikslu komisija turi su
formuluoti nuosavas taisykles 
ir procedūros metodus, ir pačią 
komisiją gali padidinti nelygiu 
skaičium; tokiu atveju tarimas, 
priimtas dauguma balsų, tampa 
privalomas.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- 
j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, p pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Del “Check-off”, tai yra vini- 
jos narių mokesnio kolektavimo
per kompanijos ofisą išmokant 
darbininkams algas, sutartis 
šiaip nusako:

“Kasyklų savininkų ir kasyk
lų darbininkų reikalavimai ko- 
operavimo ir darbingumo klau
simu • pavedami santaikos ko-
misijai, kuri sutaisys tarpusa
vinį kooperavimo ir darbingu
mo programą.’’

Lewis’o pareiškimas
Kai jau susitarimas buvo pa

skelbtas, angliakasių unijos 
tarptautinis prezidentas, John 
L. Levvis, išleido pareiškimą, 
kuriame jis sako:

“Susitarimas yra patenkina
mas ir konstruktyvus. Jis už
tikrina patvarumą ir nuolatinį 
darbą penkeriems metams, o 
tai yra ilgiausias kontraktas, 
koks kada buvo padarytas an
glies pramonėj.

Angliakasių vadas savo pa 
reiškime atiduodą pagarbos 
Pennsylvanijos gubernatoriui 
Pinchotui, kurs savo drąsa ir 
nuoširdžiu rupinimos visuome
nės labu stengęsis privesti prie 
susitarimo ir streiko baigimo. 
Nemaža prisidėjęs prie sutaiky
mo taipjau darbo sekretorius 
James J. Davis.

Kai kurie streiko faktai
šis kietosios anglies kasyklų 

streikas buvo ilgiausias tos 
pramonės istorijoj — tęsės 164 
dienas.

Prasidėjo rugsėjo 1, 1925.
Darbininkų streikavo 158,- 

000.
Streiko paliestų kasyklų iš 

viso buvo 828.
Kasyklų kompanijų 135, ku

rių devynios kontroliuoja 
didžiausias kasyklas.

Ang-liakasiai per streiką pra
rado algomis $188,600,000. Iš 
viso tos pramonės nuostoliai 
apskaičiuojama $1,000,000,000.

Anglies gamybos nuostoliai
buvo kas diena ?66,000 tonų.

Streikas apėmė dešimtį pietų 
rytų Pennsylvanijos kaunčių, 
bendrai 500 ketvirtainių mylių 
plotą.

Valdžios su kataliku parti- 
ja kivirčai Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
12. Kivirčai tarp valdžios 
ir katalikų partijos Meksikoj 
stipriai paaštrėjo. Paaštrėjo 
ypač dėl to, kad katalikų arki
vyskupas savo pareiškimuose 
ėmė smerkti kai kuriuos Mek
sikos konstitucijos straipsnius.

Laikraštis Universal skell/i 
turįs iš autoritetingų šaltinių 
žinių, kad geneialis prokuroras 
davęs įsakymą nacionalizuoti 
visas kunigijos nuosavybes 
Meksikoj, ypač tas nuosavybes, 
kurias nors valdo privačiai as
mens, bet kurios iš tikrųjų pri
klauso kunigijai.

Nepaprastas Tautu Sąjun
gos susirinkimas

Sušauktas kovo 8 dieną spręs
ti Vokietijos aplikaciją įstoti 
Tautų Sąjungon

GENE V A, Šveicarija, vas. 
12. Tautų Sąjungos taryba 
savo šiandykščioj specialėj se
sijoj nutarė sušaukti nepapras
tą Tautų Sąjungos susirinkimą 
kovo 8 dieną, kad išspręstų Vo
kietijos aplikaciją. įstoti Sąjun- 

gon nariu. ,
Francijos ambasadorius Jean 

Hennessy šiandie pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pasakė, 
kad Franciju būtinai reikalau
sianti, kad priruošiamosios nu
siginklavimo komisijos susirin
kimas butų laikomas tokioj vie-
toj, kur ir sovietų Rusija ne
atsisakytų dalyvauti.

Šveicarijos žemėj sovietai 
visai atsisakė dalyvauti bet ku
rioj konferencijoj dėl tos prie
žasties, kad Lausannoj 1923 
metais buvo nužudytas sovie
tų pasiuntinys Vbrovskis, o jo 
užmušėjas, Conradi, buvo švei
carų teismo išteisintas.

Francijos ambasadorius sako, 
kad esą visai negalima laukti 
naudingo bendradarbiavimo iš 
Rusijos kaimynių valstybių, jei 
pati sovietų valdžia nebusianti 
konferencijoj atstovaujama.
Jungtinių Valstijų ministeris 

šaukiamas namo ,
WASHINGT()NAS, vas. 12.

Jungtinių Valstijų ministe
ris Genevoj,/ Hugh Gibson, pa
kviesta tuojau parvykti Wash- 
ingtonan pasitarti klausimais, 
liečiančiais Tautų Sąjungos pre- 
liminarę nusiginklavimo konfe
renciją.

Nedarbas Illinois valstijos 
anglies kasyklose

Visoj valstijoj yra 90,000 kasy
klų darbininkų, bei tik pusė 
jų teturi darbo

SPRINGFIELD, III., vas. 12. 
— Iš 90,000 -viso kasyklų darbi
ninkų skaičiaus Illinois valsti
joj, vos tik pusė jų tedirba. Ki
ta pusė priversta švęsti be dar
bo. Bet ir tie, kur turi darbo, 
dirba anaiptol ne pilną laiką. 
Daugelis jų dirba kartais tik 
vieną dieną savaitėj.

I>el nedarbo kasyklose, daug 
angliakasių išvyko į Michigano 
valstiją ieškoti darbo automo
bilių ir kituose fabrikuose.

Daugely anglies kasyklų pa
lengva įvedama kasamosios ma
šinos, kurios pavaduoja reika
lingas žmogaus jėgas, vadinas, 
darbininkus išstumia iš darbo. 
Del tos priežasties Illinois ang
liakasių unija nutarė apriboti 
skaičių naujai primamų unijon 
narių.

KARAS KINUOSE

Gen. Vupeifu nuveikęs naciona- 
!ę liaudies armiją

HANK0W, Kinai, vas. 12.— 
Pranešimai skelbia, kad gene
rolo Vupeifu kariuomenė laimė
jus svarbią kovą su kuomino- 
hun arba nacionale liaudies ar
mija. Gen. Vupeifu paėmęs 
TengČivano stotį, atkirsdama s 
honaniečių kariuomenę Sinjan- 
gahove nuo vyriausios priešo 
armijos.

ęPacific and Atlantic Photo]
Lester P. Barlovv, lekiančios torpedo išradėjas.

Ruošias deportuoti 
150,000 meksikiečiy

Atvykdami į Jungtines Valsti
jas jie nesumokėjo reikalau
jamų iš kiekvieno $12 head- 
tax.

BRAWLEY, Cal., vas. 12. — 
Septyniasdešimt penkiems nuo 
šimčiams esančių Kalifornijoj 
meksikiečių gresia deportavi
mas d(‘l to, kad atvykdami į 
Jungtines Valstijas jie nesu
mokėjo reikalaujamo iš kiek
vieno imigranto $12 mokesnio, 
taip vadinamo head tax.

Imigracijos valdininkai sako, 
kad tokių meksikiečių, kurie 
busią deportuoti, pietų Kalifor
nijoj esą nemažiau kaip 150,- 
000 asmenų.

Visoj Kalifornijos valstijoj 
meksikiečiai vartojami ūkių 
darbams, gelžkelių statybai ir 
kitokiems darbams. Daugiau
siai betgi jie dirba ūkiuose, ir 
jei jie bus deportuoti, ūkiuose 
pasireikš 'didelė ^stoka darbiniu’; 
kų. Kad šito išvengtos, Kali- 
lornijos ūkininkai ir rančeriai 
siūlosi patys sumokėti vyriau
sybei vhead-tax’us, o tą mokesnį 
palengva išrinkti iš savo sam
domųjų darbui meksikiečių.

Biliono doleriu banku 
susiliejimas

NėW YORKAS, ’vas. 12. — 
Čia įvyko milžiniškas bankų su
siliejimas, bendru'kapitalu dau
giau kaij? 1,000,000,000 (1 bilio- 
nas) dolerių. Susiliejo daiktai! 
Chase National bankas ir Me- 
chanics and Metals National 
bankas, pirmojo Chase Na
tional banko — vardu. Naujojo 
Chase National banko resursai 
dabar siekia $1,025,943,000.

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

Iš ryto gali būt lietaus, vė
liau gražų; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprokas, didžiu
moj vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 32° F.

Šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 5:19 valandą.

Meksika tremia laukan 
svetimšalius kunigus

Už nusikaltimą krašto įstaty
mams deportuojama aštuonio
lika kunigų

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
12. Oficialiai paskelbta, kad 
vyriausybė deportavo iš Meksi
kos dešimtį kunigų svetimšalių, 
o neužilgio busią išguiti dar aš- 
tuoni. Visi jie nuteisti depor
tuoti už. nusikaltimą valstybės 
konstitucijai.

Vidaus reikalų-. z ministerija 
davė įsakymą uždai y ti keletą 
kunigų vedamų mokyklų ir 
prieglaudų.

Meksikos generalis prokuro
ras pareiškė, kad vyriausybė 
neturinti jokios intencijos per
sekioti katalikus ir jų kunigus, 
bet tik vykinsianti įstatymus, 
bešališkai. Meksikos konstitu
cija sako:

“Visokių tikybų kunigai ne
gali nė viešuose, nė privačiuo
se susirinkimuose, nė *per pa
maldas, nė bet kurias kitas re
ligines apeigas kritikuoti pama
tinius krašto įstatymus, ir ypa
tingai valstybės vyriausybę ap
lamai '
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20 nuoš. austru gyvena 
valstybės lėšomis

VIENNA, Austrija, vas. 12.
Viena penktoji dalis visų 

Austrijos gyventojų gyvena vi
ešai arba, dalinai valstybės lėšo
mis. štai skaitmens: valstybės 
tarnautojų 190,000; gaunan
čių iš .valstybės pensijas — 

1122,000; karo invalidų — 60,- 
000; valstybės šelpiamų be
darbių 152,000. Viso 524,- 
000. «•

Oficialiniai tyrinėjimai paro
dė, kad tie 524,000 žmonių, gy
venančių valdžios lėšomis, kiek
vienas išliko, aplamai irrtant, 
dar po du asmeniu, kurie patys 
sau duonos neužsidirba. Tuo bū
du valstybės lėšomis gyvena 
1,572,000 žmonių, o tai yra dau
giau ne kad viena peiktoji da
lis visų Austrijos gyventojų.

ĮVAŽIAVO TELEFONO STUL-
PAN; UŽSIMUŠĖ 

■ '■ < 
ROCKFORD, III., vas. 12. 

Įvažiavęs savo automobiliu te- 
, lefono stulpan, netoli BeJoit, 
\Vis., užsimušė Edgertono pilie
tis Ed. McDough, 50 metų.

i

Sovietai su Lenkais apsi
keičia kaliniais

MASKVA, vas. 12. — Praei
tą pirmadienį Rusijos-Lenkijos 
sienoj įvyko apsikeitimas poli
tiniais kaliniais. Sovietų vyriau
sybė atidavė Lenkijai keturis 
lenkus politinius: kunigą Bro
nislovą Ūsą [matyt sulenkėjusį 
lietuvį], kurs sovietų teismo 
buvo - pasmerktas šešeriems me
tams kalėjimo; Lenkų konsula
to Tiflise sekretorių Lachovi- 
čų; Dmovskį ir Vovrygą, kurie 
buvo pasmerkti mirties baus
mei už šnipavimą I^enkijos nau
dai.

Už šituos keturis politinius 
nusikaltėlius, atiduotus I^enki- 
jai, Lenkai atidavė sovietų val
džiai keturis komunistus, kurie 
buvo laikomi kalėjime Lenkijoj.

LOKAUTAS

New Yorko kailininkai išmetė 
iš darbo 8,500 darbininkų

NEVY YORKAS, vas. 12. — 
Keturi šimtai Ne\v Yorko kai
lininkų, • priklausančių Asso
ciated Fu r Manufacturers asoci
acijai, paskelbė lokautą, išmes
dami iš darbo 8,500 darbinin
kų. Kailių dirbyklos uždaryta 
neapribotam laikui.

Žemės pluta sutirpsian
ti per - 50 milionų mėty

LONDONAS, vas. 12. Du
blino universiteto geologijos ir 
mineralogijos profesorius, John 
Joly, savo referate Karališkos 
Astronomijos draugijos susirin
kime tvirtina, kad žemės pluta 
nuolatos darantis karštesnė, ir 
per kokius 30 50 milionų me
tų ji visai sutirpsianti.

Rado {šalusį upėj žmo
gų, gal lietuvį

ROCKFORD, III., vas. 12.
Rock River upės lede vakar ra
do įšalusį negyvą žmogų, kurį 
pažinta kaipo John Bogundas 
(gal lietuvis?). Pažino jį viena 
moteriškė, pas kurią jis turėjo 
nusinuomojęs kambarį. Bogun
das buvo praeitų metų pavasarį 
atvykęs į Rockfordą iš St. 
Louis.
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Garantija 
Greitumas 
Pigumas

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

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

i t
Naujienos visuomet suteikia gerą pa

tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Okupuota Lietuva
Lenkai neĮeidžia gudų mokyklų

VILNIUS, saus., 20. [Elta]. 
— Belaruskaja Niva rašo, kad, 
nežiūrint gudų paduotų 15,000 
deklaracijų gudų mokykloms 
atidaryti, nuo vadinamojo ma
žumų kalbų įstatymo išleidimo, 
t. y. nuo 1924 m. liepos 31 d. 
vakarų Gudijoj lenkų valdžia 
neatidavė nė vienos tokios mo
kyklos.
Lenkai draudžia skelbti žinias 

apie švietimo piidvtį.

VILNIUS, saus. 20. [Elta]. - 
Lenkų švietimo ministerija at
siuntė kuratorijai parėdymą, 
kurs padarė labai keisto įs
pūdžio net lenkų visuomenėj. 
Tas parėdymas užgina kurato
rijai teikti spaudai statistikos 
žinių apie mokytojus, mokyk
las ir mokinius. Lig šiol spau
da vargais negalais šį tą išgau
davo ir paskelbdavo. Iš ten 
paaiškėdavo, kad nelenkų sri
tyse lenkų mokyklos stovi be
veik tuščios ir mokytojai algas 
ima visai nepelnytai; kad pilnai 
kvalifikuotų mokytojų patys 
lenkai menką nuošimtį teturi, 
nors lietuviams, gudams ir kt. 
lenkų valdžia nuolat daro prie
kaištų kaip tik dėl menko jų 
mokytojų pasirengimo.

Darbininkas dėl vieno 
lito nusižudė

KAUNAS. Sausio 15 d. 
Šančiuose įvyko sekantis tra- 
gingas atsitikimas.

Juozapavičiaus piosp. 4 Nr. 
skurdžiai gyvena darbininko Iz- 
mailovo šeimyna, kurios šeimi
ninkas, neturėdamas darbo, ieš
kodavo kur nors malkų kirsti, 
kad gabalą duonos nusipirkti 
galėtų.

Uždirbęs tą dieną už malkų 
kirtimą vieną litą, jisai kaipo 
ištikimas savo šeimai, atnešė 
pinigus namo duonos nusipirk
ti.

Jo sūnūs paėmęs tą litą nu
sipirko duonos ir patsai suval
gė, pamiršdamas kitus šeimos 
narius.

Tėvą tatai labai nuskriaudė 
ir jisai su sunum gerokai susi
barė. Iš širdies skausmo tė
vas Izmailovas išgėrė acto ir 
nusižudė.
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Chicagos Lietuvių. Auditorijos
METŲ SUKAKTUVIŲKONCERTAS
Vasario 14-tą, 1926 m

3133 So. Halsted St.

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

Dalyvauja panelės: Berickaitė, Brazaitė, Butnarai- 
tė, Valtaraitė ir Šulskaitė; K. Sabonis, P. Stogis, J. 
Ramanauskas ir A. Vanagaitis,

Jaunuolių Orkestras p. J. Grušo vedamas.
Dainuos solo, duetai, vyrai, mergaitės ir užbaigs 

‘‘Birutės” Choras. Juokų žada pakrėsti: K. Sabonis ir 
p-lė Vanagaitytaitė.

Durų atidarymas 3-čią vai. po pietų. , 
Įžanga koncertan $1.00, į šokius 50c. ypatai.

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

LIETUVIŲ AUDITORIJOS KOMITETAS.

KORESPONDENCIJOS
....... .. ■ Ii<a— -V— ......

Great Neck, N. Y.
Sausio 10 <1. vietos bolševikai, 

prisikalbinę dar S. L. A; 234 
kp.» Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Dr-stę ir ŠV. Pranciškaus dr-stę, 
sušaukė “protesto mitingų“, ku
riame tapo priimta bolševikiško 
turinio rezoliucija, protestuo
janti prieš Lietuvos valdžių.

Delroit, Mieli.
------ ----

Yra svarbu, kad netik vyrai, 
bet kad ir moterys taptų pilie
tėmis, jei jos nori gyventi Jung
tinėse Valstijose. Viena, piliety
bė duoda apsaugų, antra, pa
šalina galimybę deportavimo, 
trečia, leidžia lankytis kitose 
šalyse be jokių kliūčių sugryšti 
namo. '

JUBILIEJINES SUKAKTUVES
Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir TvirČiausios 

Finansinės Įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 
DRAUGIJOS No. 1 

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

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

840 W. 33rd St., Yards 2790

HEMORAIDA1
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

KAINOS KURIŲ NE 
GALIMA SUMUŠTI

STUŪEBAKEB 
VARTOTŲ KARĮ! 

8ARGENAI

4

STŪTZ 
COUPE

Gvarantuojp.me išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydyme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat
Išegz.aminavimaH ir patairymai 

dykai f * 

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Halsted St.
2-ras augštas

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

Tikras važinėjimas Šio 4 pasažie- 
rių coupe yra 7,935 mylių. Yra 6 ta- 
jerai ir tamsiai mėlynas užbaigimas 
yra labai geras. Inžinas yra užtik
rintas per musų patarnavimų supe- 
ritendentą, nes randasi geriausiame 
stovyje. Jo prirengimas yra: 6 dra- 
tiniai ratai, dviguba ignition siste
ma, žieminis frontas, shock absorbe
riai, 2 nikelioti bumperiai, didelis ir 
gražus dėl kelionių bakselis, didelis 
heateris, motometeris, automatiškas 
lango nušluostytojas, viduje veidrodis 
ir t. t. Viduje išmušimas išrodo kaip 
tikrai naujas. Musų žema kaina dėl 
greito pardaviriio ‘yrš $945.

JEWETT 
BROUGHAM

MASKARADINIS BALIUS
LIETUVOS DUKTERŲ

Nedalioj, Vasario 14 d., 1926

MUZIKAMS VEIKALAS “IS MEILES”

Durys atsidarys 6 Vai. vakare. Programas prasidės 6:45.

1922 m. tapo priimti įstaty
mai, sulig kuriais moterys turi 
įsigyti atskirų pilietybę. Mote
rys dabar ncbępatainpa pilie
tėmis per savo vyrų, bet pati 
turi išsiimti pilietybės popie- 
ras.

Pilietybės mokykla moterims, 
kurioj mokytojauja miesto mo
kytojai, tapo įsteigta didžiųja- 
me knygyne, prie Woodward 
Avė., tarp Putnani ir Kirby. 
Klesa yra ant 3 augs to. Pamo
kos būna kas ketvirtadienį, nuo 
2 iki I vai. po piel. Už jas mo
kėti ncreikįa. Moterys, kurios 
rengiasi prie pilietybės, yra 
kviečiamos lankyti tas pamo
kas. ' |

Moterims taipjau svarbu yra 
mokėti anglų kalbų. Anglų kal
bos pamokos svetimtautėms mo
terims būna kas trečiadienį ir 
ketvirtadienį po piet nuo 2 iki 
4 vai. ir pirmadienio ir antra
dienio vakarais nuo 7 iki v vai., 
International Institute, 20 lū 
Witlicrell St. Pamokos duoda
mos dykai. —J. J. Strazdas.

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.

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

niams gražiai pasirėdžiusiems.
Kviečiame visus beskirtumo KOMITETAS

Rengia/

Vyru ir Moterų Apšvietos Dr-ja Cicero, III

Nedėlioj, 21 dieną Vasario (February), 1926
CICERO LIETUViy LIUOSYBES SVET.,

14 St. ir 43 Ct., Cicero, III.

Vfrų ir Moterų Apšvietos Daugija visuomet atsižymėdavo gerais 
parengimais, bet šitas bus puikesnis už visus pirmiau buvusius Ci- 
ceroj parengimus, nes veikalas “Iš MEILĖS” yra labai gražus. Visą 
lošimą atliks Laisvės Kanklių Mišrus Choras. Po programų! šokiai 
prie K. Yurgon Orkestros.

Kviečia visus atsilankyti VYRŲ »r MOTERŲ APŠVIETOS DR.

'___________________________________ ______________ i___L__ ___
1 1 TO • \

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai •

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place

, Telephone: Yards 1546
Reg.: 11061 So. Irving Avė.

Telephone: Beverly 2300 
Chicago, III.

šis De Luxe Brougham yra važi
nėtas labai atsargiai tiktai 5,200 my
lių. Jo originalis užbaigimas ir taje- 
rai yra beveik kaip nauji. Inžinas 
yra geras. ,Yra du bumperiai, bakse- 
lis, ekstra tajeras, motometer ir t.t. 
Kuomet jus pamatysite šį karą ir iš
girsite einant jo inžiną jus pagal
vosite: kaip mes galime tok; gerą 
automobilių parduoti tiktai už $645.

VVILLYSKNIGHT
broutTham

šis populiaris Brougham yra per- 
malevotas gražiai mėlynai su juodais 
fenderiais ir gear. Dar nėra išdėvė- 
tos vietos jo vidaus išmušime. Inži
nas yra pertaisytas ir veikia taip 
tykiai kaip naujas. Yra ekstra taje- 
riš, bakselis, shock absorberiai, bum
periai ir t. t. Apžiūrėjimas ir de
monstravimas patvirtins Šio karo 
vertę. Pardavimo kaina tuojau, $875.

HUPMOBILE 
SEDAN

šis 4 durių 5 pasažierių sedanas 
yra kaip naujas visais atžvilgiais, iš
mušimas, fenderiai, coach darbas, 
tajerai, originalis užbaigimas ir t. t. 
Yra dėl sustabdymo šviesa, laikro
dis, disc ratai, 2 bumperiai, moto
meteris ir t. t. Mes padarėm jam 
Šiandien specialę kainą $885,

JORDAN
Kuomet jus pamatysite šį karą, 

jus pamislysite, kad tai / tikrai nau
jas. Važinėtas tiktai 5,200 mylių, tu
ri originalius tajerus ir užbaigimą. 
Storos užlaidos ir viršus yra geri. 
Nėra jokio įlenkimo fenderio.se. Mes 
parduosime šita populiarj Jordan 
touring tiktai už $595. Ir jis bus 
parduotas šiandien.

200 daugiau karų
. Del Pasirinkimo

Lengvais Išmokėjimais
m

s

s
$500 bus išdalinta dovanomis

Maskaradinis Balius
RENGIA ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGYSTĖ

Utaminke Vasario (February), 16 d., 1926

Kreipkitės j

O)

T

m
■X

Taipgi bus skrajojanti krasa su 
KOMITETAS'

bJO>—i

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska 
6653 Bo. Claremont Avė.

Kontraktorins - Plumberls. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

GARFIELO PARK
TEATRĄ IR ŠOKIUS RENGIA A. ž. V. D.

Nedėlioj, Vasario (February) 14 d., 1926 m
MEDORA HALL,
4158

J. . /
Pradžia 6 vai. vai.

Vaikų teatras. Auksinis 
praėjus (drama berniukams) 
Taipgi bus naujų solų, kurias išmokino po Naujų Metų A. P. Stulga, bus 
linksmas vakaras 
ir pavienių solo, 
dovanomi:
- -

STUDEBAKER 
SALES CO. OF CHICAGO 

2030 Michigan Avė.

West Van Burcn St.

Įžanga 50 centų.
Noperskas (drama mergaitėms), šventėms 
dviejų aktų komedija, kur bus daug juokų.

smuikų kvartetas, dcklemacijų, piano solo, visas choras 
Po programai šokiai.

Kviečiame dalyvauti.

Didelis Balius
I I

t Kurį Rengia
Lietuvių Tautiška Parap. Savo Svet.

. 3501 South Union Avenue

' Nedėlioj, Vasario-Feb. 14 d., 4926
Pradžia 6 valandą vakare

Visi be skirtumo esate užkviesti, nes gavėne jau artinasi, gau
sime tykiai be šokių žiemą užbaigti. Dėlto nepamirškite atsilankyti 
ant šio baliaus. KOMITETAS

Lietuvių Tautiška Parapija turės mėnesini mitingą savo svetai
nėj, 3501 So. Union Avė. Visi geros valios žmonės, kurie dirbate ant 
tos dirvos arba norėtumėt dirbti, esate maloniai užkviesti, nes bus 
daug reikalų dėl apsvarstymo. KOMITETAS

Draugams ir 
Pažįstamiems

šiuomi pranešu, kad permainiau 
gyvenimo vietą. Nauja vieta —

3454 So. Halsted St.
Tel./ Boulevard 8674

Chicago, III.
Juozas L. Grušas

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. Tikietai suaugusiems, 75c. vaikams 25c.
Muzika CHAPMAN’S Orkestras 

DOVANOS GRUPĖMS: 
Pirma dovana — $20. Antra dovana — $15. 

Trečia dovana — $10. Ketvirta dovana — $5.
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ,ncs turim labai puikių 

dovanų. Vieta dėl persirėdymo ant galerijos ruimai dėl vyrų.
Kviečia DRAUGIJA ŠV. PETRONĖLĖS.

$500 PASKIRTA DOVANOMS

DIDELIAM MASKINIAM BALIUI ‘

>N ,

TAUTIŠKA DR-STĖ LIET. DUKTERŲ
Rengia

DIDŽIAUSI JUOKU VAKARį
SU DOVANOMS

Subatoj, Vasario 13 d., 1926
TAUTIŠKOJ PARAP. SVET.

3|01 So. Union Avenue
Ji 

Pradžia 7:00 vai. vakare
t

delbiamieji! Nepraleiskite šios puikios progos, kur galėsite 
smagiai pasišokti prie geros muzikos ir gardžiai pasijuokti ir prie 
tam dovanas laimėti. Kviečia visus atsilankyti

KOMITETAS

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7017 So, Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhino Stones po 80 
ir 50 centų už tuziną.

IS senų automobilių!
PADAROME NAUJUS

Kurį Rengia 
DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS” 
Sekmadieny, Vasario-Feb.14,1926

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 West 28rd Place

Pradžia 6:30 valandą vakare banga <4)c y;
Muzika JOS. J. PHILLIPS * i

Visus širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti.
KOMITETAS

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro,' Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1.25)

Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c) ‘

Sykiu užsisakykite Jr Kaune užrekorduotus rekordus Kip- 
i‘o Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių,

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St Brooklyn, N. Y

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyšČių automobilių. Ii 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Reumatizmas sausgėle ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mals, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas: mums Šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c. per j 

'paštą 55c. ar dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS’ SVEI--J 

KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS :
8259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL. ■

LIETUVIAI KRIAUŠIAI
Praneša South West apielinkės lie

tuviams, kad nesiveluotumėt su pa
vasariniais drabužiais. šįmet Vely
kos labai ankstybos; tai prašom atsi
lankyti pas mus, mes dirbam naujus 
ant užsakymų ir taisom senufc mote
riškus ir vyriškus. Darbas yra 
garantuotas. Prašom duot mums 
patarnaut.

WESTWO()1) TAILORS 
CLEANERS AND DYEKS

2412 W. 71 St., Chicago. III.
8 durys j vakarus nuo Westem Avė.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

CMadi by
Lzmiwrt riiAmtiii ai (.■• -i Loui . ! J S A

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mu. Skau 
dėjimą ii 
Kosėjimą.

fenderio.se


NAUJIENOS, Chicago

3 PADAUŽŲ FILOSOFUS AKUŠERKA

Eglių Karalius Lietuviai Advokatai

Tel. Annitage 2822

Telefonai* i1145 Milwaukee Avė

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939 Tel. Boulevard 0587

nu

savo
reiIdėjos

Tel. Dearborn 9057
yra at

Hyde Park 8895Namų

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

Butkus UndertakingData: Vasario 13, 1926

Atdara šj vakarą iki 8 vai

paša

porelė
Kas ?

kyla, 
žaltys 

diri- 
Nieks

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS

K K EI VOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Padaužos korės
pondencija

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR.

CHIRURGAS

Protauja” kaip šunes
A. Kara
li S-gos 

paveikslą, 
prilyginimą da-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Pasimatykit su M r. čai 
kauskiu, vedėjų musų Lietu 
vių Departmento.

dėl to musu dar- 
dirha dėl idėjos ar- 
(žinoma, kad įde-

(Vanagaičio, projektuojama 
veiksmų opera )x

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

į Nedėlioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir augičiau

nors
nu-

Nebukit neatsargus su jū
sų pinigais! Laikykit juos 
stipriame valstijinianfh ban-

Neatsargųs žmonės laiko 
savo pinigus namie, kur gais
ras arba vagyste gali apsi
reikšti tūle kada ir pražu
dyti pinigus.

(Kas norit galit dainuot; 
nedainuojat skaitykit)

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. ReaM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 iy 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 17 vai. vakare.

menininkai, 
piešėjai, lo- 

kompozito- 
kiti idėjiniai 
amželj

JOHN B. BORDEN 
k /

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. F. A. DULAK 
Specialiatos Gydyme 

Aklų, Ausų. Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwaukee Arenus 

knmp. Ndble St. Tel. Armitage 0064 
Vnl.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak 

Netolioj 10 iki 12 dienų. * 
Rezidencijai 2950 Logan Blvd.

Tel. Belmont 5217.

tIrkestra
L'ubnas
bund<k

Salėj tamsu 
matyt, 
orkestras 
Ijvla, nenusileidžia

PRESENTFOR

UNITED

ADVOKATAS
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hęmlock 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.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuos*, 
Abstraktai, morgičiai.

dekolte 
pavalgę, 
išsipau- 
nekyla. 

girdėtis 
žviegimas 

kudakavimas vištų, ete.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr.A JI. BLUMENTHAL 

Optometrht 
^W^XTel. Boulevard 6487 

t 4649 s. Ashland A v,
j5 Kampa* 47-to*

ant 2 lubų

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

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

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

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

................................................... Atkirpk čia ...................-...............................

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, VynŠką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chieage 

arti 31 st Street i
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 dta*.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
* Naktinis Tel. Fairfax 6358

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted Stn Chicago 
Tel. Yards 4681

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 iubue 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Salė 
Scenoj 
\ irsunėj 
{juoja. I

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 Ko. Halsted SU 
Chicago, III.

tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą. t

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

—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodu* X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

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

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

( Dienomis: Ganai 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Atsargus žmonės visuo 
met laiko savo pinigus ban 
koje ir visuomet eina j ban 
ką kuomet nori gauti pąta 
rimą apie investmentus.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa- 
amauja mote- 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
'ykfd moterims 
r merginoms.

3111 Sczth 
Ha!xf>3d St.

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Cha m pi a in Avė. 
Tel. Midyvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER A. E. STASULANI 

ADVOKATAS '
77 W. VVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. I i 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

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 13*1

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENl'ISTAS
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

1579 Milwaukee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

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

Namų telefoną* Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Fanatikai, 
mes Padaužos jus kedensim 
oi kedensim fanatikus. 
Nes Padaužos nesibijo 
pasakyti tikrą tiesą.

P. B. Hadley, Ucensed 
710 Went 18th SL, Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa
galbų. Teisingos kainos. Geriau
sias natornavimas. Leiskit mui? t 
pagelbėti jums nuliūdimo valan-1 
doje. Tel. Canal 3161

Liet.- Auditorija * žada “Mi 
racle” statyti lietuviu kalboj 
Katalikai piktinasi.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Lietuvoj prigėrė daug pelių 
žiurkių ir kurmių. Blusos u 
didelės baimės sulindo i stogus

netoli nuo
padaryta.

išvež-

ko}a apie tai, kad idėjiniai dar
bai pinigų nesuteikia. Tur būt 
jie nemoka idėjomis pašinau- 
doti, arba gal jų idėja arba idė
jos kitokios kas juos čia ži
no. Ale greičiausia tai jie neži
lu paprasčiausių dalykų, bu- 
lent, kad idėjos, kaip sakiau, 
reiškia tai, kas aukščiau pasa
kyta. Galų gale palieku. šilą 
klausimą patiems skaitytojams 
išdiskusuot5. —Briediškis.

Padaužos nutarė surengti, 
taip sakant, pagerbimo vaka
rienę. O tas pagerbimas eis ne 
kieno ten kito naudon, bet Pa
daužos pasigerta patys save; 
matote, kitas niekas negerbia.

Iš vienos pusės, horizontaliai 
žiūrint, musų respublikoj per-

Er, veidmainiai, 
jus Padaužos mėtys, vėtys. 
Mėtys, vėtys jus Padaužos. 
N.s veidmainių mes nekenčiam 
mes nekenčiam niekšu.

Pocienės koncertas jau 
ibaigė. Rengėjai džiaugiasi

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

vienas koncertas
paskutinis šitame

Nežinia kas rengėjai. Ces-
atsisako, Misevičius irgi

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

Daugelis lietuvių 
sargus su savo pinigais. Ki
ti taipgi mano, kad jie yra 
atsargus, bet tikrenybėje jie 
yra labai neatsargus.

P. S. Padaužų nediplomuotų 
štabas prašo visų tų, kurie tu
ri dainavimo diplomus, bet ne
gali dainuoti, savo vožnias min* 
tis dėl projektuojamos operos 
vkšai svietui pareikšti.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie StM Room 2001

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

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

Pčtnyčios.

Bridgeportas laukia tvano n 
juodosios pusės. Po nepasise 
kimo Vaičkaus “Tvano” pasta 
rasis tikrai įvyks, nes juodu
kai veisiasi kaip skruzdėlės...

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki, 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

II veiksmas
Šviesos užsideda visur. ()r- 

kestras vis tyli. Fždanga kyla. 
Sčencje pasirodo žaltys. Visi 
gyvuliai i>bėgioja. Maršas. Pub
lika sėdi ir ploja be pertraukos. 
Uždanga.

III veiksmas
enoj nieko ne-

1 )irigen|as diriguoja, 
t vii. Uždaiffca nepa-

buotojai ii 
ba “idėjai 
jai, kur tu čia išimsi). Gal būt 
dėl to ir priviso tiek daug viso
kio plauko “idčjistų”, geriau 
sakant, isidejėlių, ar ne?

Išimtinuose betgi atsitiki
muose dirbti dėl idėjos gali 
reikšti ne įsidėti, 1/et nusidė
ti arba atsidėti. Nu, sakysime 
liaukis dirbo dėl Skambalo idė
jos, lx-t jam vargšui nepavyko 
įsidėti, aš manau, jisai greb 
čiausia nusidėjo arba atsidėjo 
ką nors ir kur nors. Bet čia 
gal būt patsai genijus kaltas, 
ar kas kita.

Musų gerbiami 
dainų karalaičiai, 
sėjai, agitatoriai, 
riai, artistai ir 
žmones visą savo

Aną nedėldienį Dr 
!ius, kalbėdamas V. 
forume, štai kokį 
geriau sakant 
vė iš šunų gyvenimo, kuris ga
na gerai atatinka musų dienų 
kai kuriems piliečiams ir valdo
vams.

Buvę taip: Savo laiku vieno 
galingo turkų valdovo laikuosę 
buvo išleistas Įstatymas-patvar- 
kymas, kad jei kas nužudytų 
šunį, tai tą laukia baisiai dide
lė bausmė. Tad kaipo to pasek
mė, šunės, kurie gimė, augo ir 
bujojo, — veisėsi ir dauginosi 
ir dauginosi. Po kiek laiko šu
nų priviso daugiau, negu kad 
dabar yra Madagaskaro saloj. 
Jų tiek daug buvo Konstanti
nopoly, kad tiesiog žmonės gat
vėmis praeiti negalėję. Mušt 
šunų nęvalia. Jie sau vaikščio
ja gatvėmis kaip ponai ir gana. 
Taip sakant, naudojasi visomis 
piliečio teisėmis, žmonės labai 
susirūpino šunų klausimu. Kas 
daryti? Beviliucijos dėlto juk 
neužsimoka kelti, nes ten boL 
Ševikų mažai butą. Ilgainiui 
atsirado vienas pilietis, kuris 
apsiėmė išnaikinti šunis apei
damas įstatymus. Jo planui vi
si pritarė Dile tik neužtraukti 
sultano bausmės ant miesto.

Jo planas buvo še koks: su
gaudyti visus šunis lę išvežti 
ant salos jurose, 
miesto. Sumanyta, 
šunės buvo sugaudyti ir

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street

IV vąiksmas
Visur tyla. Visi jau miega, 

užmiršę muzikos garsus, žal- 
galvą pro uždangą, 
išbėgioja. Užmintas 

trūksta, publika 
Triukšmas.

V veiksmas 
tuščia. Uždanga 
eglių miškas.
įsilipęs, uodega

E PAJOTO 

ring Corporation 
0144

Jie butų laimingai sugrįžę 
j savo šalį, jeigu jie butų iš
syk susipratę plaukti atgyl.

ši pasakaitė man primenu 
bolševikus, kurie protauja iš 
kito galo. Kada jų planai ne
pavyko, tada jie pradėjo plauk
ti atgal, kaip tie šunės į Kon
stantinopolį. —B.

I veiksmas
Publika renkasi su 

žemiau juostos. Visi 
išsigėre, nusiskutę ir 
deriavę. Uždanga visai 
Stilej tamsu. Sc*»«io.j 
žvengimas arklių 
kiaulių

“h,SS Mrs. MICHMEVICZ-ytOKIENE
viską; koziriavome; autais pasi
važinėjome; porą bobų suka
lėm; ant ledo pačiužinėjome, 
vis tai krutėjimo darbas. O 
kas kruta ir savo krutėjimo 
nuopelnus parašo 'kokioj 
gazietoj, tai vis skaitosi 
veiktu visuomenės darbu.

P. S. Kiti reporteriai kai ra
šo žinias, tai jie apgalvoja: ar 
verta tas ir tas rašyti; ar tas, 
apie ką jie rašo, turi ką nors 
bendra su visuomenės viešąją 
opinija, ar ne, bet - Padauža 
stačiai drožia ir tiek, .lis kalba 
tiktai apie savo respublikos rei
kalus, o visuomenė jam negal- 
voj. Jus patys žinokitės. Jeigu 

■»tk širdis, tai neskai- 
gerkit munšainą.

Re p. Padauža.

Lietuviai Chicagoje 
yra atsargus 

piniginiuose 
kainose.

Ofiso Telephonan — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5703 

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

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

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

spėk t i vos matomos labai ilgos. 
O musų respublikoj tvarka la
bai gera. Geresnės tvarkos jus 
niekur nerasite. Jeigu Padaužų 
respublikoj nebūtų geros tvar
kos, tai aš nerašyčiau kasdien 
jums žinių, kurių jus nenorite 
skaityti. Ant galo, kas ten svar
baus, kad pas mus gera tvarka. 
OI, kas kita butų, jeigu mes 

savo ra
portą išduotume, lai ne vienas 
bolševikų komitetas pirštus lai
žytų, kad iškaulijus doleriuką 
dėl politinių kalinių Busijoj, 
kur jie įkišo kalinius kalėjiman, 
o paskui be pinigų negali iš ten 
jų iškrapštyti...

Viena senai vedusi 
mėgins krikštynas iškilti 
Kur? Ar pirmutinės?.,.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St, Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

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

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wat»hington St. 

Cor. VVashington & Clark

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 1.2 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Fi, jus šaldros, 
mes Padaužos nenutilsim. 
Nenutilsim mFs Padaužos, 
nes Padaužos stiprus vyrai 
stiprus vyrai tie Padaužos

Golfo Kliul/as skelbs “padaužų 
filosofijos” ristynes iki galu
tinai pergalei.

Truputį pafilosofuokime, iš 
Vienos pusės, štai žodis “idėja’ 

ką šits žodis reiškia? Pa
daužiškai imant, išeina, jogei, 
taip sakant, ‘įįdeja” kilusi iš 
žodžio “įdėti”, ar ne? lik pa
galvokite: įdėti, įdėjimas, idė
jinėj imas, įdėjėja, įdėjėjas, įdė- 
jikas, įdėjistas... galų gale “idė
ja“. Na, ką, ar ne taip?

Dirbti dėl idėjos juk dabar 
kaip tik ir reiškia dirbti tokis 
darbas, kuris tau ką nors į ki
šenių įdeda, ar ne? įdėjistas, 
kitaip sakant, dabar bus įdėji- 
kas arba/dar aiškiaus, įsidėji- 
kas, įsidėjislas toksai žino- 

sau ką nors įside-

l'.i, juodvarniai,
mes Padaužos nenurimsim, 
nenurimsim mes Padaužos, 
kol jus žmones mulkinsite, 
kol mulkinsit jus mus žmones

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS

Roselando Ofisai: '
. Tel. Pullman 6377
10717 So. Indiana Avenue

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

Nemikčiojęs pasakysiu, kad 
prie geros tvarkos pas mus.yra 
dar ir daugiau gi'rų dalykų; ot, 
sakysime, štai: turėjomh pie-1

Parskrido garnys, parlėkė 
p. mpė, gegutė, lakštingala. Va
žiuokit visi i Lietuva.

Išvežti šunės ant salos atsi
dūrė nemalonioj padėtyj. Ėsti 
nėra ko. Kiek buvo maisto ant 
salos, greit suėdė, o daugiau 
gauti nebuvo iš kur. Badauja 
vieną dieną, badauja antrą die
ną, bet maisto vis nėra. Vienas 
šunų lyderis sako: Draugai, 
užprotestuokime prieš Inos ne
vidonus. Kam čia mus išvežė ir 
nori iuimarinti badu. Alrighl. pinigus skaitytume 
Susirinko šunų seimas prie 
krašto salos ir žiūrėdami į sa
vo tėvynę pradėjo protestuoti, 
staugdami kiek gali. Visa sala 
užsipildė protestais ir rezoliu
cijomis, bet niekas jų, vargšų, 
neklauso ir gana. O laikas bėga, 
dieno# slenka begalo nuobo
džiai. Prabėgo ir trečia diena, 
o maisto vis nėr. Protestai vis 
pilasi kaip iš maišo. Prabėgo 
ketvirta, penkta ir šešta diena, 
o protestų niekas neklauso. Ta
da 'atsirado kitas lyderis ir sa
ko: Draugai ir draugės, vyrai 
ir moterys, gimė man ideališ
ka mihtis. Plaukini atgal i 
Konstantinopolį ir sukeikime 
revoliuciją, šunes dar sustau
gę porą kartų ir paspaudę že- 

n uodegas metėsi j vandenį 
ėmė plaukti linkui savo tė

vynės, iš kurios jie buvo netei
sėtai ištremti. Bet jų nelaimei 
nei vienas ’ gyvas nesugrįžo j 
tėvynę. Nes jau visi buvo ga
na silpni, išbadėję per keletą 
dienų. Ir žuvo tie draugai be
kovodami už būvį ir savo tei-

J DENTISTAS "
5 4454 So. Westem Avė. h 
h Valandos: «
m nuo .10 ryto iki 9 vai. vakare. M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nors kartą turiu progos ir 
aš, Padaužiukas, pasirodyti sa
vo padaužiškos koresponden
cijos skoniu. Matote, jeigu pats 
nerašysi, nesigirsi, tai niekas 
kitas tavęs nepagirs.

Introduction arba ouvertiura
360 muzikantų, kiekvienas 

ant kitokio instrumento, groja Į my 
tris valandas be persto į imo. 
Publikos salėj dar nėra

z- z

VVENNERSTENS
Bohemian Type 

MALT and HOPS Combined
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Žadama Diktatūra 
Lietuvai

Kademų partija žada įkūnyti 
diktatūrą Lietuvoj jeigu jinai 
pralaimės rinkimus į Lietu
vos Seimą. Kas yra diktatu-

ANTRACITO STREIKAS SUTAIKYTAS

DARBININKAI LAIMĖJO KOVĄ \

STREIKO NUOSTOLIAI

DARBININKAI VARGO, O KAPITALISTAI 
DARĖ PELNUS V. į ,

Kietųjų anglių streikas, kaip praneša tik-ką atėjusi 
iš Washingtono žinia, tapo sutaikytas. Susitaikymo sąly
gos šioje valandoje dar nėra tikra; žinomos, bet iš to, kas 
jau yra paskelbta, tenka spręsti, jogei laimėjimas yra 
darbininkų pusėje.

Antracito kompanijos norėjo numušti 20% mainie
rių algas; bet algos pasiliko senosios. Kompanijos norėjo 
panaikinti “check off” sistemą (unijos duoklių kolektavi- 
mą); bet ta sistema pasiliko. Kompanijos, pagaliau, rei
kalavo įvesti -privalomą arbitraciją ginčams tarpe savi
ninkų ir darbininkų spręsti; bet jų reikalavimas tapo ati
dėtas į šalį. ' ų

Mainierių unija padarė nusileidimą, rodos, tiktai sen
kantį: po dviejų metų laiko algų klausimas galės būt vėl 
pakeltas tam tyčia sudarytoje patariamoje komisijoje, 
pareikalavus darbininkams arba kompanijoms.

Žinia apie streiko pabaigą nudžiugins visą Ameriką. 
Darbininkai ir plačioji publika bus ypatingai patenkinti 
tuo, kad laimėjo mainieriai. Publikos simpatija šiame 
streike buvo aiškiai mainierių pusėje. Visi matė, kad tas 
milžiniškas konfliktas įvyko dėl kasyklų .kompanijų go
dumo.

Kompanijoms nepavyko sulaužyti darbimrikiį pasEI 
priešinimą. Per puspenkto mėnesio jie išbuvo be darbo. 
Iš 158,000 streikininkų daugeliui teko patirti skaudų var
gą. Jų šeimynos šalo ir badavo. Bet jie nepasidavė, ir to
dėl godišiai kapitalistai buvo priversti, pagaliau, nusilei
sti. Darbininkai atsilaikė daugiausia, žinoma, ačiū tam,' 
kad jie yra susiorganizavę, turi savo uniją. Po šios dide
lės kovos mainieriai dar tvirčiaus stos už savo uniją, ir 
reikia tikėtis, kad anglies pramonės baronams niekuomet 
nepasiseks juos paklupdyti ant kelių. •

Eina gandai tarpe klerikali- 
I nio elemento, jog Lietuvoje bus 
vykinama diktatūra, jeigu ka- 

I dėmų partija pralaimės rinki
mus į Lietuvos Seimą. Beiškia, 

Į (Lietuvos* klerikalinis elemen- 
I tas nemano paleisti Lietuvos 
I valdžios aparatą iš savo ran
kų. Negalima pasitkėti gan
dams, tas tiesa. Bet žinant si
tuaciją dabartines buržuazinės 
Europos, taipgi matant fašizmo 
epidemiją, kabančią Europos 
padangėse, nenoroms reikia 
manyti, jog šių dienų despotų 
valdymo yra vienatinė metodą 
diktatūra. Taipgi negalima už
miršti, jog Lietuvoje kademų 
partija nujaučia pavojų busi
muose rinkimuose į Lietuvos 

I Seimą, ir jeigu ji prakištų, tai 
ji gal mėgintų išvaikyt naująjį 
Seimą.

Kas yra diktatūra ir kas 
jos geidžia

Diktatūra yra ne kas kita, 
kaip tik įrankis despotiško val
dymo. Diktatūrą garbina ir pri
pažįstu, kaipo geriausią meto
dą valdymo, monarchai, kuni
gai, ponai, kapitalistai, žodžiu 
sakant — buržuazija, privile
gijuotasis luomas. Diktatūra tai 
labai sena despotiška valdymo 
metodą, priešinga demokrati
jai.

Diktatūra ponavoja tose ša- 
lyse, kur žmones yra tamsus, 
kur darbininkai vergiami privi
legijuoto luomo. Tuoj po pa
saulinio karo, kuomet darbi
ninkai visose šalyse pradėjo 
smarkiai judėti, organizuotis, 
kuomet carai ir karaliai buvo 
revoliucijos budu pašalinami, 
kuomet demokratybės idėja pra
liejo plasnoti Europoj ir kituo
se kontinentuose, tai buvo mo
mentas, kuriame \ darbininkai 
pakėlė, galingą balsą prieš savo 
prispaudė]os kapitalistus! Tuo
met pastarieji griebėsi žiau
riausių priemonių apginti savo 
poziciją. Tuomet ir tapo įsteig
tos diktatūros Vengrijoje, Is
panijoje, paskui Italijoje, Graj-

morales ir materiales jėgas ir 
iššluoti kademų partiją iš Lie
tuvos valstybės vietų. Gana kle
rikalams ponauti ant Lietuvos 
valstiečių! Laikas visus kuni
gus pasiųsti iš Seimo suolų į 
bažnyčią. tLai jie eina skelbti 
meilę artimo ir .doros! Gana 
jiems valdininkauti ir šmuge- 
liauliF Tie visi kunigai, kaip 
Garmus, Dagilis ir visas jų ba
talionas, privalo būti uždaryti 
viepuolių namuose. Gana jiems 
erzinti musų brolius lietuvius.

Tegu bus užleistos tikriems 
Lietuvos sunams vietos Seime, 
kad jie vestų tautą prie demok
ratijos, apšvietus ir gerbūvio. 
Musų maža tautelė, ji turi būti 
vienybėj, idant galėtų palaikyti 
savo nepriklausomą gyvenimą. 
Lietuva privalo būti laisva ša
lis, demokratija privalo plasno
ti Lietuvoj ir gaivinti žmonių 
ekonominį ir kulturinį gyveni
mą. _y. M. č.

tikęs su “Naujienų” redakto
rium, kuris tuo metu buvo atsi
lankęs Mažojoje Lietuvoje. Bet 
dabar musų korespondentas jau 
yra tiek prasilavinęs lietuvių 
kalboje, kad šį savo strąipsnį ga
lėjo parašyti lietuviškai. To
linus jisai žada pranešti “Nau
jienų” skaitytojams dauginus 
žinių iš Klaipėdos)..

ITALIJONIfiKOS ARMONIKOS

importuojame
■ I

Vienas pažadėji-
Po Seime-

Klaipėdos Kraštu 
Padėtis

lietuviai nesidavė nuskriausti. 
Bevedant tą kovą, buvo užmirš
ta viskas, taip pat ir ekonominė 
krašto padėtis. Rinkimų laiku 
cinheitsfrontleriai žadėjo bal
suotojams, kad jeigu einheits- 
frontas bus išrinktas, tai Klai
pėdos krašte bus tvarka. Braz
dės kaminai rūkti, bus visiems 
darbo, piliečiai gaus kredito, ir 
taip toliau. Kad tie visi paža
dėjimai buvo vėjas, tai jau se
nai pasirodė,
mas, berods, įvyko.
lio rinkim!; prasidėjo šalčiai, ir 
iš kaminų ėmė verstis durnai, 
bet tie kaminai — gyvenamųjų 
trobų, o ne fabrikų!

Daug darbo bus Klaipėdos 
krašto ir Didžiosios Lietuvos so
cialdemokratams tuos visus kar
štuolius nuraminti ir privesti 
prie bendro darbo' taip Klaipė
dos krašto, kaip ir visos Lietu
vos piliečių labui.

(Redakcijos pastebėjimas: 
Šios korespondencijos autorius 
yra senas Klaipėdos gyventojas 
ir veiklus Klaipėdos darbininkų 
judėjime asmuo. Pustrečių me
tų laiko atgal jisai dar gana 
sunkiai kalbėjo lietuviškai, susi-

V Gulbraneen Trade Mark
GULBRANSEN.

Vienatinis Piaąps, kuris groja 
roles su jūsų /pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 { savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Išdirbinėjame ir i 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies, Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visąme pasaulyje.

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

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

/ Chicago, III.

KONTRAKTORIUS
F. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

B u (lavoj u mūrinius ir metinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo. Į

Garsinkitės Naujienose

Šioje dramoje tečiaus yra ir kita pusė.
Darbininkai sugebėjo atsilaikyti prieš savo išnaudo

tojus. Bet toje kovoje jie vistiek turėjo daug nukentėti. 
O ar nukentėjo kasyklų kompanijos?

Kas žin! Gal būt, kad ir ne. Laikraščiai, tiesa, dabar 
paduoda skaitlines, parodančias, kiek bereikalingų išlai
dų pasidarę kompanijoms, užlaikant kasyklas streiko me
tu; kiek esą pražudyta antracito pramonės gamyboje, ir 
t. t. Tos skaitlinės siekia šimtų milionų dolerių. Galuti
nas rezultatas esąs toks: algomis darbininkai pražudę 
$188,600,000, o visų nuostolių pramonei dėl streiko pasi
darę apie $1,000,000,000 (vienas bilionas dolerių). Išrodo 
taip, kad kompanijos nukentėjo beveik šešis kartus dau- 
giaus, negu darbininkai.

Kai kas grali taip ir pamanyti, bet iš tiesų yra visai 
priešingai.

Busijoje diktatūrą įsteigė ne 
kapitalistai, bet iš proletariato 
išėjusi partija komunistai. 
Vienok ir komunistų diktatūra 
davė žmonėms tik vargą ir

Lietuvos kademai

(Musų korespondento 
Klaipėdoje).

■ -------------

Po ilgo » laukimo ir prašymo 
įvyko 1925 m. lapkričio 19 d. 
Seimelio rinkimai. Kova ėjo 
labai smarki. Buvo ne mažiau, 
kaip 30 partijų. Laukininkų 
jėgos buvo labai suskilusios ir iš 
jų pasidarė daug partijų. Svar
biausios partijos tečiaus buvo 
Volkspartei .(Liaudies partija) 
žemvaldžių partija ir Socialde
mokratų partija.

Pirmoji susidarė iš pirklių, 
stambių ir smulkiųamatinin
kų, tarnautojų, žvejų ir kitų pa
laidų grupių. Antroji partija 
susidėjo iš stambių ir smulkių 
žemės savininkų, kurie yra vo
kiško nusistatymo. Trečią, t. y. 
Socialdemokratų partiją, sudarė 
darbininkai. O lietuvių pusėje 
juvo dvi partijos — daugiausia 
iš smulkių ūkininkų.

Rezultatas buvo toks: Liau
dies partija gavo 11 atstovų, 
žemvaldžių partija — 11 atsto
vų, Socialdemokratai — 5 atsto
vus, ir lietuviai — 2. Visos ki
tos partijos negavo nieko.

Rinkimų metu kova ėjo dėl 
Klaipėdos krašto autonomijos. 
Liaudies partija su žemvaldžiais 
buvo susidėję į vadinamų “ein- 
heitsfrontą” (bendrą frontą) ir 
paskelbė krašto autonomijos 
obalsj. Tad balsuotojai nebe
klausė, už ką balsuot, tik žiurė
jo, ar partija priklauso “ein- 
heitsfrontui”, manydami, kad 
jisai jau viską atliks. Tr išėjo 
taip, kad “einheitsfrontas” lai
mėjo daugumą atstovų Seime-

PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl fusų ligų. Tūkstančiai už
ganėdintų šeimynų rekomenduoja

SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS
Jos yra atsargiai' prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkiij ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai-

. dų ir kentėjimų.
štai yra kai kurios naudingos gyduolės:

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

SEVEROS REGULIATORIUS. 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

SEVEROS ESKO. Antiseptis- 
kas ointmentas. *Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne-

> malonumus. Kaina 50 centų.

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulj, kuris paeina nuo 
niežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 it 
50 centų.
SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
mentas liktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiŠkų ir 
ncuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS’ PILLS. Nuo užkie- 
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

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

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

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

Devynių Metų Sukąktuvės

Universal State Bank
3252 So. Halsted St

ben-

Kuomet ėjo streikas, tat kasyklų savininkai pardayi- 
nejo savo senuosius anglies išteklius; jie pardavinėjo tą, 
ko pirma nebuvo galėję iškišti rinkon. Ir jie ėmė tolyn 
vis didesnes kainas. Apie pabaigą streiko už toną kieto
sios anglies vartotojai turėdavo mokėt po $26 ir po $30.

Taigi labai galimas daiktas, kad streikas ne tiktai 
nepadarė finansinio nuostolio kompanijoms, bet dar at
nešė ir gražaus pelijo.

’ Streiku darbininkai galėjo atremti kasyklų savinin
kų pasikėsinimą numušti algas, bet pats streikas darbi
ninkus baisiai privargino, o kapitalistams gal būt net bu
vo naudingas. Kaip padaryti, kad taip nebūtų? Šituo 
klausimu, mes manome, visi angliakasiai dabar privalo 
rimtai susirūpinti. Atrėmę savo išnaudotojų ataką, jie 
dabar turi pagalvoti, kaip pasiekti to, kad tokios atakos 
ateityje nebeatsikartotų!

DR. A. WARCHALOWSK1 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminu’);h akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitagc 3988 

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

. * ■■■ ■ ■■■■ ■—-u i ■

Nėra reikalo čia aprašinėti 
visą U; smurtą ir žiaurumą, ku
rie yiešpatauja diktatorių val
domosiose šalyse. Bet reikia pa- 

I sakyt, kad, jeigu Lietuvoje bu- 
! tų įvesta diktatūra, tai ji butų 
ne geresnė už fašistišką arba 
bolševikišką. Nes kademų par- 
tija tai yra fašistų partija.

Nūnai Lietuvos kunigija
dyai su ponais pasiskelbė save 
Lietuvos “patrijotais” ir 
ta.lišl<u runka valiio 
jų patrijotizmas? O gi žodžiuo

se ir biznio k romely! Tikreny
bėj, kademų partija yra vergai 
klerikalizmo, o klerikalai lietu
vių kautos despotai!.. . Kademai 
geruosius Lietuvos patriotus 
paskelbė “Jiedieviais”, smurtu 
su miiicijantais išvilko iš Sei
mo rūmų, kuomet pastarieji gy
nė laisvę spaudos ir susirinki
mų ir demokratijos principus, 
'lai gryniausi faktai musų tau
tos istorijoj laike klerikalinio 
režimo.

Kademai jaučia savo silpnu
mą. Jie laukia su baime Seimo 
rinkimų, nes jie žino, jog reikės 
išduoti atskaitą iš savo darbe
lių Lietuvos visuomenei. Kade
mų partijai laimėti rinkimus į 
Seimą yra maža vilties, lad jie 
dabar jau kalba apie diktatūrą 
Lietuvoje, kad suvaldžius vadi
namus bedievius. Bet /ar tas 
jiems pavyks, tai kitas klausi
mas.

Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
visuomene turi sujungti savo

bru-

Dar: smarkesnė kova kilo po 
Seimelio rinkimų. Einheists- 
forntleriai pareiškė, kad jiems 
priklausą sudaryt krašto Direk
toriją. Krašto gubernatorius 
tečiaus nurodė jiems, kad ei
nant Klaipėdos konvencijos § 17 
jisai turįs teisę paskirti Direk
torijos prezidentą. »Einheits-_ 
frontleriai nonorSjo apie tai ng 
girdėt. Gubernatorius pasiūlė 

jiems bent 9 kandidatus, bet jie 
visus juos atmetė.

Kova dėl Direktorijos suda
rymo tęsėsi suviršum 6 savaites. 
Tuo gi tarpu Seimelyje buvo lai
komos karštos kalbos ir laikraš
čiai buvo pilni karštų straipsnių. 
Einheitsfrontleriai, pagaliau 
kreipėsi į Tautų Sąjungą, skųs- 
dami Lietuvos valdžią. Neži
nia, kokį jie gavo iš tenai atsa
kymą, bet jie staiga susmuko, 
ir pradėjo"-"patys naujai vesti 
derybas su gubernatorium dėl 
Direktorijos prezidento pasky
rimo. Gubernatorius vėl pasiū
lė 3 kandidatus. Einląeitsfront- 
leriai sutiko su pasiūlytuoju Si
monaičiu, ir su tuo momentu ko
va pasibaigė. Direktorija su
sidarė iš p. Simonaičio, prezi
dento, ir 4 direktorių, kuriuos 
pasiūlė einheitsfrontleriai.

Ta visa kova Klaipėdos kraš
te buvo vedama dėl vokiškumo. 
Vokiečiai norėjo turėti viršų, o)

Kovo 2, 1926, sukaks devyni metai nuo laiko 
atidarymo Universal State Bank; ir paminėjimui to 
svarbaus įvykio *Bankos Valdyba (Direkcija) nuta
rė padalint naujiems depozitoriams tris brangias 
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 išaugo į didelę ir tvirtą ištaigą, ne
paisant sunkių aplinkybių kuriuose susikūrė ir kitų prietikių, ir šiandien 
yra tvirtas kaip uola.

UNIVERSAL STATE BANK - APYSKAITA
Iš Gruodžio 31,1925:—

PASSIVAI - L1ABILITIES:
Kapitalo Akcijos ....... $200,000.00
Perviršis ................... 100,000.00

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

fe

16Q.16

866,213.50

127,170.93

559,885.07
421.40

Nepaskirstytas , 
pelnas ......

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

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

j j a : ' i •. i • ’ • . .

51,542.12

......  2,265.75

. 2,640,763.66

Viso Viso . $3,046,375.10

NEPASIVĖLINKIT — ATEIKIT TUOJAUS ATIDARYT ČIA
savo Taupymo sąskaitą

\

* ij_______________ . „
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Šeštadienis, Vasaris 13, 1926

KORESPONDENCIJOS Padėk Savo Pinigus ant 6 NuošimčioNaudinga Pamoka
Pleasant Prairie, WisJūsų Vaikams

Vien Tiktai Turėdamas Savo Namuose

KIMBALL
Grojiklį PianąSENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė

Kiti turto šaltiniai

$4,678,674.03

Inkorporuota 1918Įsteigta 1891

Kad pianas butų ge

45 Bn>adway, New York City

»•< i’XXX'. i fXXXI .O' 11XXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXX1XXX

Garsinkites NAUJIENOSE

buvo la- 
nė vienas

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

KOVUS 
;oib ir 
petar-

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

4177-83 Archer Avenuc
Kampas Kichmond Gatvės

i 10 So. Dearbom St., Chicago, III

Viso turto ....................... i

ATSAKOMYBĖ

> H

$3,029,777.41 
........  68 1.32 
... 125,872.68 
... 845.485.01 
...... 5,691.68 
... 669,961.18 
..... 1,201.75

Svarbus Medikalis 
Pranešimas

Capital Šlakas ..........
Su r pi u s ........................
Neišdalintas pelnas .... 
Rezervą accountai ......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ....................... .
Priguli Rankoms .......
Re-discountų ...............
Kitų atsakomybių .......

3514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO. ILL.

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Savo Armonikas garantuojame 
ant 5 metų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už prieinamas kainas.
Write in Knglish

760 W. Taylor St. 
s Dept. A 

CHICAGO. ILL.

Prirašant savo kūdikį į musų 
Kalėdinį Kliubų, jus išmokinsite 
jį naudingų dalykų — sistema- 
tiškų taupinimų, tas pasimokini- 
mas yra labai svarbus jūsų kū
dikio ateičiai.

Galėsite girdėti ir gėrėtis piano muzika vislu atsižymėjusių pianistų. 
Tuomet nereikęs eiti Juftis į koncertus, nes suKimball Grojikliu Pianu 
galėsite taip pat grojyti su voleliu, kaip ir pats\iagar^ėjęs pianistas gro- 
jytų su savo per desėtkus metų išlavintais pirštais.

Sausio 16 d. buvo apvaikščio- 
jimas 10 metų sukaktuvių apsi- 
vedimo Juozo ir Onos Andrėkų.

Mes tariame nuoširdų ačiū 
chicagiečiams Pranui, Kazimie
rui ir Eugenijai Gurinama, An
tanui ir Kristinai Grigučiams, 
taipjau ačiū ir jums draugai ir 
draugės, kurie sudainavo keletą 
gražių dainų, ačiū Domininkui 
ir Stanislovui Urbams, Vincen
tui ir Onai Žiogams, kurie mus 
apdovanojo gausiomis dovano
mis (pvd. Kazimieras Gurinąs 
iš savo auksinių daiktų sankro
vos dovanojo gražų sieninį lai
krodį ir daug mažesnių daiktų); 
taipjau ačiū kenoshiečiams D. 
Andrėkui, F. Stankui, A. Jan
kui, Leonui, Justinui, Elbertinai 
ir Juozui Sakalauskiams. Vi
siems musų nuoširdus ačiū.

— Juozas ir Ona Andrėkus.

$200,000.00 
1^0,000.00 
110,081.87 

... 34,671.72 
.... 8,042.50 
4,114,131.08 
.. 10,134.74 
... 40,000.00 
... 11,662.12

Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgičių 
nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo

Jeigu jųn norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų j šią banką, atsineškite sa
vo bankinę knygutę pas irtus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra Žemiausios.

AM’ M MIĄ

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
z NEGALINTAS PELNAS 

$350,000.00 1
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Saušio 31 d. tapo 
puiki vakarienė N. 
draugijos. Vakariene, 

•bai skaniai paruošta;
negalėjo rugoti, nes visko buvo 
pilnai. Žmonių buvo pilna sve
tainė, tad pelno draugijai atliks 
gerai.

Žmonėms susėdus valgyti, ke
letas mažų mergaičių padekla
mavo dihičių. P. M. Mažrimai
tė ir Ona Jociutė, taipgi Ona 
Kvakšykė paskambino ant pia
no ir maža Matulonių mergai
tė, vos Šešių metų, puikiai pa
dainavo dainelę. 6et labiausia 
publiką sužavėjo p. Susvclių 
vaikeliai, — dvi sesutės paskam
bino ant piano, o brolis ant 
smuiko. Jie taip puikiai išsila
vinę ir taip sutartinai griežė, 
kad visa publika klausėsi sų 
didele atyda. Tokiems tėvams 
reikią išreikšti didelę padėką 
už gražų auklėjimą savo vai
kelių. Kur tik Survilų vaikeliai 
dalyvavo, tai buvo smagu klau
sytis, ar tai veikale, ar kur tik 
nebūtų, jie visur atliko savo 
užduotį puikiai ir publika buvo 
visuomet užganėdinta.

Bet dar turiu vieną dalyką 
priminti. Niekurios musų mo
terys apsieina labai nemanda
giai. Tokiuose puikiuose vaka
rėliuose labai myli “naminukę” 
ii kas joms nė butų, ar tai ve-t 
dęs vyras, ar nevedęs, visus 
Taukia už sprando į “kamariu
kę”, kad tik “fundytų”. Iš ša- 
ies žiūrint tai atrodo labai ne

gražiai ir daro sarmatą dėl vi
sų musų moterų. Niekurios 
yra ir gana apsišvietę ir čia 
augę ir aukštą mokslainę. už
baigę, o bet neapsieina gerai 
ir sugadina visą vakaro įspū
di. —Ten buvus.

1922-32 So. Halsted St.
Prieš 19th Place

Štai ką Tamstos turite žinoti eidami pirkti pianą 
ros skambėjimo rųšies, kad jis butų tvirtai ir dailiai subudavotas, kad jo 
kaina ir vertė butų Jums žinoma, kad krautuvninkas ir jo išdirbėjai 
duotų pilną užtikrinimą ir patarnavimą kuomet Jums reikės, be išlaidų.
Tik Kimball Pianas atsako visus šiuos klausimus ir pilnai užtikrina pir
kėjo reikalavimus!
Kimball Pianų augščiausia skambėjimo rųšis, tvirtumas ir dailumas jo 
subudavojimo yra pripažinta visuose svarbiausiose pasaulinėse parodose 
per geriausius muzikos expertus. Ųž Kimball piano vertę užtikrina, kad 
jis suteiks pilną užganėdijimą. Visuomet pilnai atsako didžiausios Ameri
kos Lietuvių Krautuvės — The Peoples Furniture Co. ir didžiausi pianų 
išdirbėjai W. W. Kimball Co. f
Nepadarykite klaidos. Kuomet manysite pirkti pianą, pirkite Kimball!
Kimball Pianų kaina kaipo augščiausios rųšies instrumentų yra labai že
ma. Turime pilną pasirinkimą Kimball Grojikliu Pianų apkainuotų šiaip 

$400, $495, $650, $750, $850
Lengvi Mėnesiniai Išmokėjimai

Fern Rogei's, artistė, kuri ap
sivedė su “Dr.” Hoy , K. Bbw; 
manu, manydama, kad tas “dak
taras” yra labai turtingas žmo
gus. Vienok pasirodė, kad l»ow- 
man norą jokis daktaras, bet 
Chicagos pirtyj klientams nu
garas mazgoja. Dabar Rogers 
reikalauja divorso.

Vienas svarbiausių medikalių ir 
chirurgiškų pranešimų dabar yra 
skelbiamas per Dr. Franklin O. Car- 
ter, žinomo gydytojo ir chirurgo, ku
ris pareiškia, kad jo nauja knyga, 
“The Miracle of the Eyes”, ką tik 
yra išėjusi iš spaudos ir gatava iš
dalinimui. Kaip žinia abelnai yra pri
pažinta, kad Dr. Carter yra žinomas 
specialistas akių, ausų, nosies ir ger
klės.

Dr. Franklin O. Carter nereikalau
ja introdukcijos žmonėms Chicagoje 
arba net ir žmonėms visuose Jung
tinėje Valstijose. Jis jau praktikuo
ja kaipo gydytojas ir chirurgas per 
20 metų ir biznyje kaipo okulistas 
per 27 metus prie State St., Chicago, 
kur jis ir dabar randasi. Jis turi už
ėmęs labai puikius ofisus susidedan
čius iš 10 kambarių ant trečio aug- 
što, 177 N. State St., kur jis užlai
ko pilną ligonbutj—ofisą ir naujau
sios mados prirengtas laboratorijas, 
operacijos, pasilsio, biznio ofisus ir 
t. t. dėl 'pat&rnavimo ir patogumo sa
vo pacientams.

Jis dirba savo darbi} kaipo tikrai 
pasišventęs mokslininkas, su dideliu 
artizmu kaipo skulptorius ir giliu ži
nojimu kaipo didelis mokslininkas, 
Dr. Carter yra atlikęs labai paste
bėtinus darbus — pataisymus. Vyi’ai, 
moterys ir vaikai, kurie gyvenime bu
vo visai nustoję vilties, jiems liko su
grąžintas gyvenimas — sugrąžintas 
gyvenimo džiaugsmas .— per Dr. Car-

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
Rankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00 valandą vakare 

UTARN1NKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 valandą vakare

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. K«dxle 8»52

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

z per Bremen ar Cherbourg 
Keliaudami hiie laivu

United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų— 
erdvios salės pasižmonėjinuii, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—-Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pęes- 
ident Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agct;| ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

RESURSAI
Paskola ir di^countai ...................................
Overdraftai .....................................................
J. V Valdžios Inveštmentai ?........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .............
Rakandai \r įrengimai ............................... .

Dr. Carter perą daugiau paprastu 
“akių daktaru”, jis dabar gydo kad 
ir sunkiausias akių ligas, kurioms rei
kia nepaprasto prižiūrėjimo. Jis yra 
daktaras augščiausias savo profesijoj 
ir abelnai yra pripažintas kaipo to- 
kis kitų gydytojų ir chirurgų.

Dr. Carter yra žinomas visame pa
saulyje už jo pasekmingą gydymą ir 
galutiną Ištaisyme kreivų akių. Jis 
turi nepaprastą gabumą gydyme žmo
nių akių. Jis turi išsidirbęs puikų 
metodą, kuris visuomet suteikia pui
kius i^zultatus.

Kiekviename atsitikime yra gerai 
suplanuojama kol tikras darbas pra
dedamas. Su pagelba jo metodo yra 
žinomas kiek reikės padėti darbo kol 
bus reikalinga operacija, čia nęra 
spėliojimu darbas arba bandymai. Su 
šituo puikiu metodu Dr. Carter jau 
pasekmingai yra ištaisęs akis virš 
6,000 pacientų, kurie atsilankė į jo 
ofisą ir klinikas dėl pagelbos per 
paskutinius 27 metus, f

Puiki reputacija yra išdirbta per 
Dr. Carter už jo puikų ir pasekmin
gą išgydymą kreivų akių dėl vaikų 
dviejų metų amžiaus. Ištaisymas 
kreivų akių tokiame jauname amžiu
je, apsaugoja nuo apakimo ir visai 
išgydo akis. Vaikai su kreivomis aki
mis, jei jos yra neprižiūrimos, tan
kiausiai apanka. Dar kitas svarbus 
išradimas šio didelio chirurgo, tai 
tas, kad jis*ištaiso kreivas akis žmo
nių sulaukusių net 65 metų amžiaus.

Didelj chirurgišką gabumą Dr. Car
ter yra užsipelnęs kaipo vejdo chi
rurgas, kuris pasekmingai ’ ištaiso 
veidą, ištaiso kreivą nosj, prašalina 
paliaukį, ištaiso žandus ir akis. Jis 
turi didelį gabumą gydyti tansulus, 
gerklę ir nosj.

šis amžius yra specializacijos am
žius visuose ' šakose profesijų, frjei 
vienas žmogus negali sužinoti visas 
ligų formas. Dr. Carter pasirinko 
Studijoti akis, ausis, nosj, gerklę dar 
pačioje pradžioje savo karjeros. Jis 
studijdvo pas žinomus chirurgus Ame
rikoje/ ir Europoje, kad dar labiau 
pagilinus savo žinojimą ir gabumus.

Su dideliu savo asmeningumu ir 
magnetizmu, Dr. Carteriui pasisekė 
atsiekti pasaulyje augštą vietą ir jis 
tą vietą nuolat laiko ir jis savo^dar
bais darodo, kad ils yra to vertas, 
jis padaro tokius darbus, ko kiti ne
gali padaryti. Dr. Carter gali daro- 
(lyti, kad kreivos tkvs gali būti iš
taisytos taip jaunų kaip 2 motų ir 
taip senų kaip 65 metų amžiaus.

Jeigu kuris skaitytojas šio laik
raščio turi kreivas akis arba kitą ko
kią akių, ausų, nosies arba gerklės 
ligas, arba tuvi savo • draugą, jie tu
rėtų pardn rdui kn-’
patąrnivim » ‘h 1 l’n gydv
chii'V.r"'» 1Kr. C”, Lt.’ maloniai 
nmv.. visiem; , kurie atsilankys 
ofisą dfel pasitarimo, 177 N. 
St., Chicago.

(Apskelbimas)

iu»—'
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W EDZ ES SM A RKIAI TRE
NIRUOJASI

I “ 11 r......
Adomas Wedzes sako, jog jis 

nepadarys sarmatos Brighton 
Parkui: jis prisirengs prie va
sario 18 d. ristynių taip, kad 
Dudinskas prieš jį negalės pasi
statyti. Todėl jis su atsidėjimu 
kas diena treniruojasi.

J

Tegul dzūkas kalba kas jam 
patinka, sako Sarpalius. Bet 
kuomet aš jį pasigausiu ant 
mat rašo vasario 23 d„ tai jo vi
sas drąsumas išgaruos.

šiandie bus pasirašytas kon
traktas ir nutarta Zanavičiaus 
Požėlos ristynių diena. —X.

Lieluviii Rateliuose.

North Side
North Side apvaikščios Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktu
ves.

Ir North Sidės lietuviai šie
met apvaikščios 8 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
ves. Apvaikščios didelėmis iš
kilmėmis, kurias rengia North 
Sidės Draugijų Sąryšis, atsto
vaujantis veik visas North Si
dės draugijas, išvien su Vilniaus 
Vadavimo Komitetu.

Apvaikščiojimas įvyks nedė
lioj, vasario 21 d., 1:30 vai. po 
piet, giažioj ir didelėj Hum- 
boldt Maccahee Temple svetai
nėj, 1621 N. Calil'ornia Avė., 
lies North Avė., prie pat ele
vatoriaus.

Roseland

I Pacific and Atlantic Photo]
Dr. Eloise E. Cram, moksli* 

ninkė, dirba Jungtinių Valstijų 
ag ri k u l tu ros departmente.

Surprise party

Subatos vakare, vas. 7 <1 
vo surengta p. p. Julei ir Pet
rui Sadulams puiki “surprise 
party”, kaipo paminėjimas 1 I 
melų jų šeimininio gyvenimo.

Kad padarius daugiau įvai
rumo, Sadulos buvo iš namų 
kur tai į svečius į \Vest Pull- 
manų išvešti, o rengėjos, išank- 
sto kokiu tai bodu išgavusios 
Sadulų namu raktus, gražiai 
išpuošė namus ir viską priren
gė dėl party. Kada Sadulos su- 
gryžo namo, tai rado šlubą 
tamsią, kokia ir paliko, bet vos 
spėjo įeiti į kambarius. kaip 
muzikantai užtraukė maršą, 
šviesos užsidegė ir pasirodė, 
kad stuba yra pilna svečių. Su
dulai nustebo pamatę svečius 
ir išpuoštą šlubą, negalėdami 
suprasti ką visa tai reiškia.

Pasodinus už stalo šeimi
ninkus ir patiems svečiams 
susėdus, buvo teikiamos Sadu
lams dovanos. Pirmiausia įteik
ta dailią skrinutę, kurioj buvo 
paslėptas žvirblis. Sadulienė 
pradarė skrinutę pažiūrėti kas 
joje yra žvirblis purpt ir iš
skrido. Sadulienė nusigandusi 
metė tą dpvaną, o svečiams 
juokų laivo iki ausų, {teikta ir 
kitą* dovanų •• didelį bundulį. 
Sadulienė priėmė jų su dideliu 
atsargumu, bijodaniosi, kad ir 
joj nebūtų paslėptas koks gy
vūnas, bet atrišusi rado didelį 
gražių lempą. |

Vakarieniaujant P. Kučinskas 
pakvietė Juozų Grybų kalbėli. 
J. Grybas prisiminė apie pra
ėjusius laikus, LMI) Aido Cho
rų, kuriame Julė Kulešiutė-Sa- 

’dulienė daug veikė, dainuoda
ma chore, vaidindama veikaluo
se ir eiles deklamuodama. J. 
Grybas irgi yra daug dirbęs 
Aido chorui, p: r keletą metų 
buvęs jo pirmininku, kada cho
ras stovėjo ant daug augštesnio 
laipsnio, negu kad dabar yra. 
J. Grybui buvo malonu prisi-

bii-

Bus tai didelis ir iškilmingas 
ay vaikščiojimas, kokio gal dar 
niekad nebuvo North Sidėj, nes 
jamę kalbės netik geriausi lie
tuvių kalbėtojai, bet dalyvaus; 
taipjau ir Lietuvos konsulas P.l 
Žadeikis, kuris čia kalbės bene 
pirmų kartų.

m ti
nęs

Pir-
zikaliai-vokalis programas, 
apvaikščiojime dalyvaus 
myn Mišrus Choras. Bijūnėlio 
Choras (abu vedami P. Sai pa
liaus), dainininkas J. Čepaitis 
ir daug kitų artistų ir artisčių.

Nežiūrint gi didumo apvaikš- 
čiojimo ir turtingumo progra
mų, įžanga visiems dykai.

Visi North Sidės lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti šiame ap- 
vaikščiojime. Netik palys reng- 
kitės jame dalyvauti, bet taip
jau raignkite dalyvauti ir, vi
sus savo draugus ir pažysta* 
mus. Kadangi North Side lie
tuviai yra labai išsisklaidę po 
visų šių didelę miesto dalį, tad 
nėra galimybės visiems praneš
ti apie rengiamąjį didelį apvaik- 
ščiojimų. Todėl žinantys apie jį 
praneškite ir nežinantiems, kad 
ir jie galėtų dalyvauti. Te ne
bus nė vieno plačiosios North 
Sidės lietuvio, kuris nebūtų da- 
yvavęs šiame džiaugsmingame 
apvaikščiojime 8 metų gyvavi
mo nepriKlausonios Lietuvos. 
\ Narys.

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

INVi»ORAT|H<> 
.000 T</A cOMvAlt*0”0* 

RlIKtlHlNG 
0000 fORTHl HO1'1* 
IO.TH » •• *•■ I

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
I į

arba

Extra Pale Alaus

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligaH kraujo, Odos, Redai, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoju Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone (Janai 0464

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ

kuopos. . Jos per kelis* 
vaidijosi tarp savęs, bet 
daug dirbo ir kultūrinio 
rengdavo prakalbas, va- 
ir abi palaikė po vaikų 

Bet komunizmui

yvennersten’s
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined

Jis yra rekomen- 
'duojamas per

1 Dr.B.McNicholas i
groserninko arha aptiękoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Persjkilė į naują vietą 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė. 

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosuia vyrų ir moterų 

drabužius.

DR. VAITUSH, 0. D. 
tETHVIS akut specialistas

po to darbavosi LMI). Aido 
chore. ' •

Po to Petras Sadula padėka- 
vojo draugams už jų tokį drau
gingumą; nors kaitų lig ir pa
barė visus, kad 'jie visą tai pa
slėpė nuo jųjų, net ir artimiau
si draugai nė neužsimindami 
nė puse lupų neprasitardami 
apie rengiamąjį siurprizą.

Gal bus ne pro šalį paminėti 
plačiau apie tą “party“, kam 
ji buvo rengta ir kas ją rengė.

Visas rengimas buvo atliktas 
tų žmonių, kurie yra daug vei
kę seninus tarp vietos lietuvių 
ir buvo rengta tiems žmonėms, 
kurie taipjau daug veikė — 
Kuliešių šeimynai. Kuliešiai 
yra seni Roselando gyventojai; 
jie išauklėjo dvi dukteris, Julę 
Sadulienę ir Valeriją Petraus
kienę, ir du sūnūs, Tarną ir 
Albertą. Kaip tėvai buvo lais- 
vųš, vedą pavyzdingą gyveni
mą, taip ir jų dukterys gražiai 
sugyvena, duodamos puikų pa
vyzdį, kad laisvi žmonės gyve
na pavyzdingai. ✓

Aš pirmiau sakiau, kad visų 
rengimu rūpinos žmonės, kurie 
yra daug veikę tarp vietos lie
tuvių. Pirm tų visų komunis
tiškų revoliucijų, kurjos įvyko 
Roselando lietuvių draugijose, 
čia gyvavo dvi moterų progre- 
syščių 
metus 
kartu 
darbo, 
karus
draugijėlę.
laimėjus tapo’ panaudota dikta
tūra, įsakyta abi kuopas pa
naikinti ir sudaryti vieną kųo- 

•pą. Naujos kuopos tvarkymą 
pavedė toms mtrėms, kurios 
yra geresnės komunistės. * O 
kur tokios smarkuolės įsigauna, 
tai turi kas nors įvykti, ir at
sitiko tai, kad rimtesnės na
rės turėjo apleisti kuopą ir 
daugiau nebemano jon gryžti, 
būtent J. Grybienė, E. Ručins
kienė, G. Ručinskienė, J. Sadu
lienė, N. Kulešienė ir k.

minti tuos laikus ir tuos veikė-) Visos jos yra daug veikusios 
jus, kurie jam pagelbėjo auk- ir galinčios veikti. Tad kodėl 
lėti chorą, kurių tarpe radosi1 jos dabar nieko neveikia visuo- 
irJule, kuri veikliai dalyvavo meniniame darbe? O Boselan- 
kiekviename choro veikime. Įde darbo yra daug. Štai, pavy- 

Po to Kučinskas pakvietė zdžiui, ar nebūtų gerai Bose- 
kalbėti ir A. Narbutų. A. Nar-, landė sutverti moterų kliubą, 
butas irgi prisimena senuosius kuriame moterys galėtų daug 
laikus, kada tam būreliui, ku- ką veikti. Pastaruoju laiku 
ris čia buvo susirinkęs, teko' pasireiškė didelis reikalas lietu- 
praminli pirmuosius takus ap-jvių kalbos mokyklos vaikams, 
švietos ir dailės darbui Bose-!Tuo reikalu yra daug kalbama, 
landė. Tarpe tų pirmųjų dar-'bet nėra kam,.pradėti darbą dir- 
buotojų buvo ir Jule Kulešiu- bti. * O tas darbas labiausia 
tė-Sadnlienė. Nors Petras ir tiktų moterims. Bet kol jos ne
paviliojo ją iš jaunuomenės tar-Jturi jokios draugijos, tai sun- 
po, bet ir apsivedusi Julė ilgai ku pradėti bile kokį darbą, 
nepaliovė veikusi ir dar ilgai —Kuliešių Draugė.

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą — 
įkaityk Naujienas.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji i£ Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems/ asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Temykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
24307 
21083 
21088 
21091 
5612 
5639 

11909 
21081 
21093 
21076 
5604 
5614 
5620 
5649 

21067 
22383 
22385 
21084 

5637 
5669 

21086 
5616 
5634 
5657 

22384

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

nkhl įtempimą, kurb 
galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas .akis, nuima kataraktą ati- 
taizo trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Viluo
se atsitikimuose *egzaminaviz*s da
romas su elektra, parodaa£fa ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki* 
niai nuo $4.00 ir augŠčiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p 

1545 West 47th Street
Pbnn« Boulevard 7589

21087
5602
5607

5617

5629

5651 
11907 
11911 
11916 
11918 
11922 
22376 
22380 
22381 

j 22386 
24306 
21092 
21078
5605 
5644 
5648 
5660

Julijonai Petkunienei 
Marcijonai Norkienei 
Veronikai Veicekauskie- 

nei
Jonui Augustui Indrilai- 
čiui 
Aleksandrui Chmieliaus- 
kui
Onai Petrulytei 
Anelei Puidokienei 
Agotai Vilkienei
Antoninai Stulpinienei 
Vincentui Miulieriui 
Jonui Spurkiui 
Antanui Sereikai 
Petrui Sekreckui 
Leonui Sekreckui 
Adomui Ivanauskui 
Jozefui Bapalskiui 
Julei Subliauskaitei 
Magdalenai Idikauskienei 
Marijonai Vaišvilienei 
Edvardui Veidmanui 
Onai Končienei 
Julijonai Taurilienei

Bajorynui 
Petkevičiui 
Čiužui

Antanui 
Juozapui 
Mataušu i
Aleksandrai Bartkienei
Pranui Motiejūnui 
Liudvikui Juškai 
Katarinai Morkūnienei

Juozapui Maskoliūnui 
Albinui Stukui 
/Antanui Galiauskui 
Jonui Mikulskiui 
Tadeušui žemguliui 
Karoliui Monski

Vincui Sargotui 
Dionizui Lukoševičiui 
Karoliui Čepuliui 
Juozapui Staškunui 
Petrui Mantrimui 
Jokūbui Grybui 
Uršulei Likaitei > 
Barborai Žilienei 
Marijonai Bajorinienei 
Antanui Pačukėnui 
Stanislovai Kaurakaitei 
Agotai Markelytei

AR JUS TURITE
$250 CASH

Ar jus norite uždirbti pinigų j trumpi) laiką? Man reikia 100 žmonių Chicagoje veikti 
greitai pinigų uždirbimo propozicijoj. Ne pralobimo greitai skymas — ne aliejaus arba 
kasyklų įtakas — ne bonai — ne Floridos žemė — ne naujas išradimas. Tiktai geras 
protingas investinentas, paremtas geromis sąvastiinis. Mano ilgas bandymo planas pagel
bėjo tūkstančiams užsidirbti pinigų. Aš pagelbėsiu jums taipgi, jei jus turite $250 ar dau
giau cash dabar.

Jei jus esate užganėdintas uždarbiu 3% iki 6% už savo pinigus — neatsakykit ant 
šio pasiūlymo. Bet jei jus norite uždirbti tikrai gerus pinigus, veikite tuojau.

0ĮLEISKITE ATSIŲSTI DETALIUS - DYKAI

PIJANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.
--------------- ... , /

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus?
Ar atmintis po truput) 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 Canal 0523

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skxxs3io. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1S45 West 47th Street
Netoli Ashland Ava. 

__________________ __________ £_

Puikus plaukai turčtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiu.

Prlžiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknis, apdengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75a 
tiesiog per paitą ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

Aš manau, kad daug žmonių atsilieps, bet aš noriu tiktai 100. Tie kurie atsilieps pir
miau, gaus informacijas pirmiau. Jums nieko nekainuos parašyti dėl informacijų.

Pažiūrėkite j šitą. Tik parašykite savo vardą ir adresą ant šio kupono ir atsiųskite j j man 
tuojau. Aš atsiųsiu jums detalius tuojau.

Dr. Simon Lineckb
D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su

Dr. B. Vaškevičius,
D. C. D. O.

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

1407 Mihvaukee Avė.
2 augštis 

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12

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

Sekmadieniaiš nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

.........

BATTERIES PIGIAI!!
Auto Accesories Ford dalys
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimame jūsų senas 

batteries kuomet pirksite nau
jas.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimt) metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi
* Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 

ir visuose chroniškuose ir 
privatinėse ligose

Socialės 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.

*

■ ...... 1

ATSIŲSKITE MAN ŠITĄ SLIPĄ

Vardas
Gatvė

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St. Box 674 
GERBIAMASIS:

'Malonėkite atsiųsti man smulkmenas apie jūsų pro
poziciją dėl uždirbimo, pinigų. Už tai man nebus jokios 
atsakomybės.

Miestas ...............

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

‘ Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI.,____ *. -----------*

Lietuviu Agentūra 
351 Magnus Avė. 

Winnipeg, Man., Canada 
šiuomi išdrįstame pranešti Lie

tuviams, ypač Amerikonams, kad 
mes suteikiame visus dokumentus 
ir valdiškus permitus, kurie yra 
reikalingi dėl atvažiavimo iŠ Lie
tuvos j Kanadą. Ir I/aivakortes 
išperkam ant geriausių linijų tarp 
Europos ir Kanados.

Norėdami atitraukti savuosius 
iš Lietuvos j Kanadą, kreipkitės 
j mus, busite užganėdinti su mu
sų patarnavimu.

P. YAUNISKIS, Pirmininkas 
A. URBONAS, Pagelbininkan



šeštadienis, Vasaris 13,1926 NAUJIENOS, Chlcpgo, UI.

Lietuvių Rateliuose.
Brighton Park

KAZIMIERAS RIMKUS
Musų mylimas brolis, vyras 

ir tėvelis, persiskyrė su šiuo 
pasauliu sausio 19, 1926, 4:15 
vai. po pietų. Paliko 3 brolius 
ir 5 seseris, keturios gyvena 
Amerikoj, CollinsviU®, i|L» o 
viena Lietuvoj. Taipgi patiko 
moterį Onutę, sūnų Jonuką X 
metų ir dukterį Pauliną 6 metų.

Kazimieras Rimkus paeina iš 
Lietuvos Pabudvičių kaimo, Ži
gaičių parapijom, Tauragės ap
skričio. Velionis išgyveno Ame
rikoj 18 metų. Tarnavo 6 mėne
sius kariuomenėj, sugrįžęs iš 
kariuomenės vedė labai gražų 
gyvenimą. Priklausė prie dvie
jų draugysčių, prie Ukėsų Kliu
bo ir Vytauto Draugystės. Tu
rėjo 35 metus amžiaus.

A. A. Kazimieras liko palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis. labai iškilmingai, Subatoj, 
Sausio 23, 1926, 10 vai. ryto. 
Palaidotas šv. Karoliaus kapi
nėse, Herrin, III. Lai jam būna 
lengva ilsėtis šios šalies šaltoj 
žemelėj.

Liekame dideliame nuliudime, 
Moteris. Vaikai, Seserys 
ir Broliai.

Čia yrą daug lietuvių biznie
rių, kurie teikia patarnavimą 
dėl savųjų. B. R. Riet Ulevičiaus 
gi ofise randas spulka, prie ku
rios priklauso lygiai ir kitų 
tautų žmonės, l’os spulkos — 
Grane Building and Loan Asso- 
ciation valdyba ir direktoriai 
yra: T. L. Bradel, M. D. pre
zidentas, J. Hroch, vice-prez., 
Victor E. Kelp, kasierius, R. 
Markesviez, sek r. J. P. Galone 
be\vski, pagelbininRas sekr., 
direktoriai S. Franckowiak, 
\V. J. Rugan, M. \V. Markewicz, 
Victor Bartz ir B. R. Pietkic- 
\vicz. notaras. Sako, spulkos 
reikalai gerai stovi. Žmonės na- 
inus budavoja arba perkasi, 
spulka skolina pinigus ant labai 
prieinamų sąlygų. Mitingus lai
ko kožną pagedėlio vakarą nuo 
7:30 iki 9 vai. 
wicz ofise 2612 \V 
Vietiniams

Gražus vakaras Cicero
Rytoj vakare Cicero Lietuvių 

Liuosybės svetainėje bus gra
žus SLĄ^ 194 kp. Vakaras.

PRANEŠIMAI
North Side.—Vaiką draugijėlės 

“Bijūnėlis“ pamokos dainų lakias 
persimaino.

i)(įnik a s i >a r n y s
Mirė (Vasario 11 dieną, 192G 

m., sulaukęs 35 metų amžiaus; 
gimęs Zabekų kaimas, Papilės 
vaisė., Šiaulių apskr. Laike ka
reiviavimo U. S. armijoj susir
go ir po sunkios ilgos ligos mi
rė EI gi n State ligoninėj, palik
damas dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčio^, 
Amerikoje pusbrolį Pranciškų 
Žukauską, o Lietuvoje senus tė
vus, dvi seseris ir brolį. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę 
kelione, namuose 949 W. 31st 
Place. \ f

Laidotuvės įvyks Utarftnke, 
Vasario 16 dieną, 9 valandą ly
to iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Dominika gimi
nės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pa.-k utinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, *
Pusbrolis Pranciškus Žukauskas

1 .uidotuvese patarnauja gra
belius Butkus, Tel. CanaI 3161.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ainbulansai

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

1J>46 W. 46th SI., Chicago

Bus suvaidinta 
mediją “Baloti

linksmu ko- 
kritęs sausas

Cicero dainuos p-ia S. Krasauc- 
kienė. Dainuos ir A. P. Kvede- 
ras, kurio ciceriečiai irgi nėra 
girdėję dainuojant. Be to dar 
bus klasinių šokių ir muzikos; 
dainuos ir choras. Paskui šo
kiai. Įžanga žema tik £0c ir 
75c. Visi tad atsilankykite į 
šį smagų vakarą. —C.

P. ST6gI$,’ basas» J Pranešimai 
Dainininkas Povilas Stogis šj\l 

sezoną • niekur nesirodė, niekur 
nedainavo. Bet rytoj ir jis pa- 
sirodys ir dainuos Liet. Audito
rijoj, metinių Auditorijos ati
darymo sukaktuvių koncerte:

B. R. Pietkie- 
471h St. 

lietuviams patart i-

“7---------------- '
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

----------------- r-

KA1NUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 51000?

KIEK PRA

Onos Pocienės koncer
tas Ciceroj 

'■ %;---- x
Užgavėnių vakare Cicero.

Lietuvių Liuosybės svetainėje
ivvk’s ri-ios Onos Pocienės kori-1 sudaro nematomą juostą JvyKS P-1OS unos rocieuts non kiekvienas centas a

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

likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole- 
cen- jvyns p-tvs vnus ruvieucs aum- |ų ir kiekvicnag čen’tas atlieka 

certas. Po koncerto bus šokiai, tam tikrų darbą, Praleisdami cen- 
Tikietai koncertui parsiduo- Į*! paskui centų dolerį paskui do- , , ,v, _1 , , leno, mes greitai praleidžiameda Jonaičio aptiekoj, Jankausko §įmtų ir išsiunčiame savo centus 

aptiekoj, pas p. p. Lauirinaitie-; dir.b,,i. (Įel. . . . .! Atsiminkite tai, kana jąs pralei- 
nę ir Opolskienę. i džiate pinigus. Atsiminkite, kiek

I tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
Į tumėt juos į banką ar apulką?
i Naujienų. Spulka. uždirba po 

$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
’ $100.00 — pamislyk kiek jūsų 

_______  , šimtas uždirbtą jei laikytumėt jį 
Sekmadieny, 11 vasario, tik- 1? n3»rt.sekreto,!,,

riau sakant po 
go”, tą nedėlią prieš užgavėnes, Į 
įvyks Lietuvių Auditorijos me
tinė šventė. Pamėginkit nesi- 
vėluoti, tai mes turėsime gra
žaus laiko pasišokti. Pradžia 
lygiai 4 vai. koncertinės dalies1 
o nuo 3 ir pusės bus labai įdo- džiausiu pašalpos draugijų Chica- 
mi įžanga su orkestru. , 60ū

Šitas koncertas bus vienas turtas siekia $11,1)00.
iš įdomiausių, nes du patyrę ?..PAšelP°® .8sk^iai 
konccrtantai jį rengia. Progra
ma be rimtų dalykėlių, turės 
daūg juoko. Vienas dzimdzių, 
ieško “rekstį ir paričeteų.” Visi, 
•kas nemėgsta rimtai užsilaikyti 
per dvi valandas, galėsite kokį 
pusvalandį nerimtai pasijuokti.

Sabonis ir Vanagaitis nori 
paskelbti dainos ristynes. Abu
du dainuos solo, tik vienas vy
riškai, o kitas moteriškai. Bus 

. .... ... . | labai žingeidu katro publika ne
tarti su atvykusiu iš Lietuvos Į 
ir dabar viešinčiu Chicagoje p. Į

Kas tai yra evoliucija?
irDabar labai daug kalbama 

daug ginčijamasi apie evoliu
ciją.. Bet tik nedaugelis tegali 
pilnai išaiškinti kas ištiktųjų 
yra evoliucija. O susipažinti 
su ja kiekvienam verta, nes to- 
liaus dar daugiau bus apie ją 
kalbama; kiekvienam gi apsi
švietusiam žmogui būtinai yra 
reikalinga žinoti kas ištiktųjų 
yra evoliucija, kąd netik pa
čiam žinojus, bet kad galėjus 
j r kitam pasakyti.

Rytoj ryte, lygiai 10:30 vai. 
ryte, Liet. Auditorijoj, mažojoj 
svetainėje, bus paskaita, kurią 
skaitys inž. K. Augustinavičius 
temoj “Kas tai yra evoliucija.” 
loję paskaitoje, jei atsilankysi
te ir sužinosite pilnai kas yra 
ta evoliucija, apie kurią dabar 
tiek daug kalbama. ~ V—kis.

Viešas susirinkimas
'Dar sykį primename, kad 

pirmadienio vakare, Liet. Audi
torijos mažojoj svetainėj bus 
viešas susirinkimas, tikslu pasi-

Paskutinių “blynų 
koncertas

paleis nuo steičiaus, jei jiedu 
abudu kartu bus. — I).

Liudu'Alseika. Jis susirinkime ABELNOS ALGOS
padarys platų pranešimą apie 
kulturinį darbą Lietuvoje ir 
apie “Kultūros” Bendrovę, ku
lią jįs atstovauja.

Visi, kas tik yra suinteresuo
tas kultūros darbu Lietuvoj, 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą. — V. •

AMERIKOJE

*

7 eatras-
? Muzika

♦

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Sekmadienį, vasario
7:30 vai. vak., liuli House teat 
re, 800 So. Haisted 
mas iŠ Polk St.) bus 
ta “Amžiaus balsas”, 
paskutinjs vaidinimas 
ną Hufl House teatre.

Vasario 28 d. bus 
benefisas. Vaidinimą

d.,

St. (įėji- 
pakarto- 
Tai bus 
šį sezo*

Vaičkaus 
žadama 

perkelti į vieną geresnių teatrų. 
Po to Vaičkau*- Teatras važiuos 
į kitas kolonijas su gastrolė
mis. —y.

t

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzatnuotojas 
2314 W. 23rd Flucc 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu At
sišaukti, o 
darbu busite 
nčdlnti.

Tel. CanaI 
ir 2199

mano

1271

Abelnos algos Amerikoje 
yra $5.60 j dieną, $2.28 An
glijoje, $1.55 Vokietijoj, 
$1.24 Franci joj, $1.14 Belgi
joj, 96c. Italijoj. Visos pa- 
starfgos turi būti dedamos 
kad palaikyti augštą gyve
nimo laipsnį. Serganti žmo
nės yra nuostolis, o ne pel
nas draugijai. Mes turime 
apsisaugoti ligų ir Trinerio 
Kartusis Vynas yra svarbi 
pagelba, nes skilvio trube- 
liai sudaro pagrindus dau
gelio ligų, Trinerio Kartu
sis Vynas yra geriausios gy7 
duolės apsisaugojimui nuo 
skilvio trubelių. Mr. Jos S. 
Schvvartz rašė mums gruo
džio 11 iš Alexsandria, 
Minn.: “Trinerio Kartusis 
Vynas yra geriausi skilvio 
gyduolė.” Atsitikimuose 
reumatizmo arba neuralgiš- 
kų skausmų bandykit Tri
nerio Liniment! Sausio 15, 
Mr. Martin Zalokar rašė 
mums iš Virden, III., Iįox 
372: “Aš bandžiau Trine
rio Liniment nuo reumatiz
mo ir suradau, kad jis yra 
labai geras, tbdel aš dabar 
jį rekomenduoju visiems sa
vo kaimynams.” Jei jūsų 
aptiekorius arba pardavinė
tojas gyduolių negali su
teikti jums šių gyduolių ir 
Triner’s Cough Sedative ar
ba Trinerio Cold Tablętų 
(jos nieko nekenkia šir
džiai, net dar jų labiau su-

ii jJVl 4 K

Ateik ir pasitark su sekretorių 
riebiojo ketver- ' apie taupymo budus, o nuo jo su- 

........ žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
’ doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Haisted St. 

---------- >1 \ 
nori būti nariu Chicagcs 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš (li
goje. I šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 

~ , Draugijoje

$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašalpa išmokama gyvenan
tiems bite dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiailk. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamoš ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoli kaipo paselpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietąvią Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Haisted St.. Tel Boulevard 
9663. ‘ -

Pavieniai puriai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankinių) galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyt'aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draiujiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 1739 So. Haisted t St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Haisted 
Street.

Ar

Bridgejorto Liet. Politikos ir Pa
ščiuos Kliubo mėnesinis susirinki
mas ' įvyks nedėlioj vasario 14 d. 
Chiat gos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Haisted St. 1 v. po piet. ant pirmų 
lubų po kairei svel. Kurie išpildė! 
aplikacijas 24 d. sausio, meldžiame 
.susirinkti laiku. —S. IK

Draugystės šv. Alpdnaų susirin
kimas įvyks nedėlioj, vąsario-beb. 
14 d., 1926, 1 valandą po pietų. Pa
rapijos (Šv. Jurgio) svet. No. 1 ant 
32 PI. ir Auburn Avė. Susirinkimas 
laabi svarbus, nes paštininkas re
zignavo ir jo vieton turime išsi
rinkti kitą.—J. V. Dimša, pirm.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
nį, vasario 13 d., 8 vai. vakare. 
Atiditorimn svet., 3133 So. Haisted 
St. Gerbiami draugai, malonėkite Vi
si laiku pribūti, nes turim datig 
svarbių reikalų apsvarstytu,ui.

Kazimeras J. Demereckis, lašt.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
laikys savo mėnesinį susirinki

mą sekmadienį, vasario 14 d., 1 
vai. po piet |)awis Sųuafe Park 
svet, prie 45 h* S. Paulina gat. Ma
lonėkite visi draugai ir draugės at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikaliį apsvarstyti,—r

'1

F. Matuzas, r.

North Side.—\\L.T Sandara 23 kp. 
rengia balių su šokiais iki vėlumos 
šeštadieny, vasario 13 d. 7:00 vai. 
vakare Liuosybės* salėje, 1822 Wu- 
bansia Avė. Visus kviečia renginio 
Komisija.

seph Trine.r Company, Chi
cago, 111.

išnešioti 
,___ _ , Lietuviai

gyvenanti nuo Morgan iki Wallače ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykj 
Į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
(lipinami ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Haisted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

“Naujienas“ pradedama 
nuo 8-Čios .valandos rytą.

I ISRENDAVOJIMUL ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios , gijos Įvai
riems nėriniams;/kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85. L-

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

Atdara dienomis, vakarais. Seknfa- 
dienyj po pietų.

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

RENDON ofisas ir kambariai
TO SuiK gyvenimui, ant bulvaro, kam- 

bus šeštadieniais. Pirmos vaikų pa- pinis namas, mūrinis vėliau- 
mokos prasidės šiame šeštadieny, . karštu vandeninvasario 13 d. 3 vai. po pietų Lino-( maUOS, Kaisiu vandeniu 
sybės salėje, po vadovyste senojo šildomas, lietuvių apgyventoj 
vni>kn|lv<"kHe 'vaikus,“kulje K.'i.'lžiS: apielinksj, renda pigi, gyvena
te juos lietuvystės sielą išauklėti.

—Komisija.

.. Paskaita.—Sekmadieny, vas. 14 d., 
lygiai 10.30 v. ryte, Liet. Auditori
joj. mažojoj svetainėj, bus Visuo
menės Darbo Sąjungos paskaita. 
Skaitys inž. K. AngustinaVičiug te
moj: “Kas tai yra evoliucija“. Visi 
kviečiami atsilankyt i.—Komisija.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimą^ įvyks 14 d. 
vasario 1 vai. po piet Lithuanian 
Auditorium svet, 3131 So. Haisted 
St. Chicago, 111. Kviečiame draugus 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti

— Frank Bacevičius, pirm.

Prakalbos su paveikslais bus ne
dėlioj, S16 *\V liški kalbėtojai 
lankyti.—J,

vasario 14 d., 8 vai. . 31st Bus lietuviški ir .’.LJtojai. Kviečia visus 
—J. Vaitulfe.

vak. 
an«- 
atsi-

Kliu-Garfieid Park. L V. ir M. P. 
bas laikys mėnesinį susirinkimą, 
neodėlioj, Feb. 14, 1926, John En- 
gel’s svetainėj, 3720 W. Harrison 
St. 1 vai. po piet.—Raštininkas.

apie 250 lietuvių šeimynų nė
ra nei vieno lietuvio daktaro, 
N. W. corner 111 St>. įr Sawyer 
Avė', pirma gatvė į vakarus už 
Kedzie Avė.

PASIRENDAVOJA bungalovv sų 
vėliausiais ir patogiausiais įrengi
mais ,2 kambariai dėl vaikinų ar mer
ginų.

MRS. WILIUS, 
821 W. 123 St., 

W. Pullman, III.

Tęl. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malcvojam ir popieruojam. Uš- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So. Haisted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge

riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADEIKD
1606 Soz Haisted St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, vasario 14 d. Zvenzck 
Polek svet. 1315 N. Ashląnd Avė.. 
2 v. po piet. Nariai susirinkite lai-'

Amerikos Lietuvių Tautinės San-' 
daru 75 kuopa rengia metinį links
mą šokį, šeštadienį, vasario 13 d. 
1926 m. Mildos svet. 3142 So. Halg- 
ted St. Chicago, III. Pradžia 6:30 
vai. vak. Visus be skirtumo malo
niai kviečiame atsilankyti Komitetas.

PARENDAVOJIMUI kambarys, 
šviesus, didelis, garu apšildomas, 
prie mažos šeimynos. Yra garažas 
vienai mašinai. Su valgiu ar be val-

7004 S. Talman Avė.
Tel. Republlc '6131

RUIMAS . rendai, šviesus, galima 
vartoti ir virtuvę. Kaina pigip arti 
Haisted St. karų.. Pirmos lubos iš 

34 PI.
vartoti ir virtuvę. Kaina pig> arti 
Haisted St. karų 
užpakalio, 819 W

IŠS1NUOMUOJA kambarys vienai 
ypatai, su visaįs parankamais, su 
valgiu ar be, lieteli Marųuette Parko, 
6637 So. Rockwell St., Chicago, III.Joniškučių L. K. Kliubas rengia 

koncertą ir šokius sušelpiniui mok
sleivio Felikso Misiaus. Visas - pel
nas skiriamas jam, kaipo neturtin- v.... ?..
gani moksleiviui, nes kiiubiečiai Jo vaikinų, su ar be valgio, 
nuo savęs prašome prisidėti kas at- > 
jaučia moksleivio vargingą gyveni- 
mą, paremt jį. Vakaras atsibus va
sario 1.4 d., nedėlioj, Lietuvių Au- ‘ , 
(litorium, ant pirmų lubų, mažojoj barys dėl zenotos poros be vai- 
svetainėj. Pradžia 
įžanga ypatai 50c.

PASIRENDAVOJA švarus, švie
sus, apšildomas kambarys dėl dvie-

1308 So. 49 Ct.-

RENDAI moderniškas kam-

6 vai. vakare, bų arba (je) vaikino. Karštu 
__ i vandeniu šildomas.

Roseland. — Vakarėlis su lietu- 6515 So. Talman Avė. 2 lubos 
viškais šokiais. Rengia L.
Kliubas; įvyks utarninke, užgavė-j 
nių vakare, vasario 16 d., Ch. Stru- 
niiio svet., 107 ir Indiana avė. Pra- IšSIRENDAVOJA didelis kaiųba- 
džia 7 vai. vakare. įžanga 35c. ypa- ris rezidencijoj, apšildomas ir ke
tui kvn.Aio vioiic <>tuii.>»t/<7>; jį moderniški parankumai. Randa

si Marųuette Manor. Atsilankykit tik 
švariai užsilaikanti vaikinai. Tel. 

t 6920.

I, B. I Prospect 10210

tai. Kviečia visus atsilankyti
i Rengėjai.

Pirmyn Mišraus choro / repeticijos ' rospec 
įvyks pirmadieny, vasario 15 d. Liuo- ' 
sybes svet., 1822 VVabansia Avė., 7:30 
vai. vakare. Visi daininkai susirin
kite pažymėtu laiku. Valdyba.

Bridgeport. Draugystė Teisybės I 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj, vasario 4 d., 1 v. 
po pietų Mark White Sųuare svet., 
prie 29 ir So. Haisted gatv. Visi na- 
riai-rės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Raštininkas.

PASIRENDAVOJA frontinis kam
barys be velgio, pečium apšildomas, 
maudynė, elektra.

Telefonas Lafayette 2436 
4016 So. Maplewood Ave^ 

2 lubos
Neatsišauk it, kuris ruko ir geria

ASMENŲ IEŠKOJIMAI
IEŠKAU Anna Buts arba Butąvi- 

čiukės, Ramanauskienės. Pirmiau 
gyveno 558 W. 18 St. Dabar girdė
jau kad gyvena apie 63 St. Slptc- 
ris juodų plaukų, stambaus sudė
jimo. Kas pirmas praneš apie 
duosiu $5 dovanų.

J. preilgauskas,

059 W. 18 Pl.f Chicago, III.

jų.

IEŠKAU ponios Papievičienės, 
girdėjau, kad apsivedė su kitu vyru. 
Gyveno pirmiaus ant 18-tos gatvės. 
Turiu svarbu reikalą, prašau jos 
pačios-arba kas apie ją žino praneš
ti. Busiu dėkingas- ,

1739 So. Haisted St. Box 668, 
Chicago, III.

APSIVEDIMAL

PRANEŠU savo kostumerianis, 
kad aš persikėliau į naują vietą. 
Prašau savo rėmėjų pas ipane at
silankyti. Turėdamas daug patoges
nes sąlygas galėsiu jums geriau pa/ 
tarnauti. '

TAILOR SHOP
Krank Degųnąs 
804 W. 31 St.

RĖIKIADARBININKŲ
MOTE R 1,1

REIKIA moteries indų plovėjos 
4169 So. Haisted St.

I

Reikalinga moteris prie narni 
darbo; turi turėt nuo 35 iki 42 
melų ir nebijot narinis prižiūrėt. 
Maža šeimyną, atsišauk it Suba 
toj po piet ir nedėlioj visą dieną 
1723 N. iLincoln St. (pirmas fl.)

REIKIA patyrusių ir nepatyru
sių moterų darbui į popieros šapą. 
Continental Paper Grading Co. 1445 
So. Peoria St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI KUNIGAI
Paskutiniais laikais iš daugelio 

lietuvių kolonijų žmonės prašo at
siųsti jiems kunigų, gerą dievobai
mingų lietuvių, Lietuvių Tautos 
Kataliką Bažnyčios parapijoms 
tverti. Bet trūksta jų labai Liet. 
Taut. Kat. Bažnyčiai. Todėl yra pa
geidaujama, kad tinkami tam as 
mens, kurie turi kunigui reikalingą 
mokslą arba kurie nori patapti ku
nigais, atsišauktų žemiau paduotų 
adresu. Darbas yra garbingas ir 
dirva yra plati. Artiniesniems in
formacijoms kreipkitės šiuo adre
su. Rt. Rev. J. Gritėnas, 1743 N. 
Sumner Avė., Scranton, Pa. /

RENDON frontinis kamabrys, 
kambaris šviesus ir šiltas, su visais 
patogumais, privatiškas įėjimas, dėl 
dviejų vaikinų arba dėl vieno, su val
giu arba be valgio.

N. Evergreen Avė.
Pirmas flatas

2119

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

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė.

Roseland
rendai vyram, vienam 

ar vedusiai porai. Karš-
RUIMAS 

ar dviem, 
tu vandeniu šildomas. Didelis rui
mas, 1 lubos, 6741 So. Canipbell 
avė.

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GEBMAN Poiicc Dog, kalė, pra

puolė, vilko plauko; kas praneš 
kur yra duosiu geras dovanas. P. 
Brunza, 923 W. 33 St.

DIDELIS bargenas! Parduodi 
troką ir darbą sykiu duosiu su 
kontraktu; darbas ant visados ar
ba skyrium: darbą ar troką.. Nu
pirksi! pigiai. Bridgeport Motor 
Service, 817 \V. 31 St. Tol. Boule
vard 9336.

rcn

PI&KIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olsello 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

FORD Touring, Coupes, Sedanai, 
810/ įmokėti ir po .*15 į savaitę. 
Trys 1 tono trukiai chassis, .*10 iki 
100. T. \V. Bt’RTON MOTOR CO., 
Authorized Ford Dcalers, 2731 W. 
North Avė. Annitage 0070.

IEŠKAU apsivedimui draugės. 
Aš esu vaikinas 34 m. amžiaus. 
Turiu turto užtektinai. Nerei
kės rūpintis, kad darbu turėti, 
užteks abiem. Gerai linksmai 
draugei geras gyvenimas. Nėra 
skirtumo: mergina ar našlė bitę 
nori gražiai gyventi. Rašykit, 
laišką įdedamos paveikslą: Box 
(169. 1739 S. Haisted, Chicago, H.1

BAGDONAS BROS.
MOVING, ’fAPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 S'o. Haisted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7fl«7 Office

Tel. Lafayette 5153-6438

BDBIN BROS.

BUICK mastei’ 6, 4 pasažierių 
coupe, važinėtas 6700 mylių,t 4 ra
tų brekiai, išrodo kaip naujas, pil
nai prirengtas, $925, naujo karo ga
rantija, išmokėjimais. Visuomet at
dara, 1741 \V. Madison St.

JORDAN TOURING KARAS. Tas 
karas vėliausio modelio, ką tiktai 
yra pertaisytas ir jierdekoruotas, 
pilnai prirengtas, šis karas labai 
f [erai išrodo ir turi musų garanti- 
ą. Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 

išmokėjimais j vienus metus. Pa- 
simatykit su Mr. Henry Tauber, 
SLOMAN AUTO SALES, Authorized 
Jordan Dealers, 3252 Milwaikec 
Avė. Pensacola 1320. )

JIEŠKO PARTNERIŲ
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Ave._
CHICAGO

AUTOMOBILIUS Tcx parsiduoda 
viskas gatava ir gera visa muštrą. 
3342 So. Union Avė. 3 lubos. '

RAKANDAI
PAIEŠKAU partnerių prisėdėti į 

apmokamą biznį. Daugiau žinių su
teiksiu į jūsų atsiliepimą. Rašyk 
laišką į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Haisted St. T. M.

ISRENDAVOJIMUl

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

3311 Sb. Haisted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

RENDON krauluVė ir I kamba
riai viršuje, užpakaly 1724 W. 47 
St. Renda pigi. Atsišaukite, 4345 S. 
Paulina SI.

BENDAI 4 ruimų llatas, elektra, 
gasas, maudyne. šviesus ruimai. 
36111 So. Union Avė. 2 lubos prie
kis, <

, - --------- - ---- ------- ........................................ .

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LFITLE STAR HAT CLEANERS

3328 So. Haisted St.,
Tel. Roulovard 0179

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambariu furničius, 3 šmotų pui* 
kus seklyčios išplaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dvigubu lova, lempos, veid
rodis, rūgs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. VVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARSIDUODA 5 
kandai. Frontinis 
selas, karpetu, vik 
tas, komodos, rašoma 
siuvamos mašinos Singer, VVhite B. 
Visi reikalingi daiktai, parduosiu 
pigiai.

822 \V. 37 Place.

kambarių ra- 
Jas, vidurinis 
da, devenpor- 

šėimlė, 2
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RAKANDAI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
$

PARSIDUODA rakandai (Furni- 
tui-e) 5 ruimų, nedaug vartoti, su 
pianu, arba vendai kambariai dėl 

»»* i u. t><> 
prižiūrėt i ruimus*, ruimui K^ru upftil- 
domi, Nedėlioms iki pietų, 2 lubos, 
galima matyti.

2226 Garfield Blvd.
1'el. Boulevard 6894

EXTRA

Geriausi Pirkimai
Aluose liiikuose — Malt liops

PARDAVIMUI
12 $125 nupirksite mano groji k- 

lį pianų su dideliu muzikos kabi
netu ir 150 rolių. Mokėsit man po 
S10 kožnų mėnesi. John Dobos.

2332 W. Madison Street
1 fl.

ŠIUO ŽIEMOS LAIKU
ir grojvriH, r.ndu pigi, su puKyve-| Turj but parduotas Rl'elt blz- 
minu, gražiausioj vietoj, ant dl- , r v . «džiausto kelio, lietuvių gražiausioj niavas muro namas, storas ir 3 
kolonijoj, 5 metai lysas, šiitu van- f|atai su moderniškais Įrengi- 
deniu apšildoma ir ne i mainus par- . , , , . 7
(luošiu už ca^h. Parduosiu pigiai; mais, randasi arti karų krosin- 
tiiri but parduota į trumpą laiką. g0 gera vieta dėl pelningiausiu 
Pardavimo priežastis yra svarbi, x. ... ...
kas žino, O kas ne — paiirsii ant laikų biznio. Vertas $20,000, 
vietos. kaina dabar tik $14800, įmokėt

VVestern Malt & Hops Co. $6500.
691 I So. VVestern Avė. Chicago

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

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-nios lubos

Savininkas .lolm P. Legeiko

cigarų, 
kendžių ir kitokių smulkiu 
Labai gera viela uždirbti 
pinigus į trumpų laikų, 

ir vienų norime 
Pullman 9028, 153

PARSIDUODA 
tabako, 
daiktų, 
didelius 
Turime du biznius i 
parduoti. T 
I-.. 1071 h St.

1'2 8135 nupirksite mano 88 no
tų Kimball grojiklį pianų, melai 
algai jis kainavo $750, benČius ir 
100 rolių pridėčko. I'uriu parduo
ti greit, atsišaukit šiandien 
vakare arba nedėlioį iki 5 po 
lų.

NAUJI NAMAI
| Kon t rak torius piniginės džio- 
;vos pagautąjį priverstas 
namus parduoti žeminus 
nos:

2-flatai 4 ir 4 kamb. su
koms ir kitais moderniškais į- 
rengimais, randasi prie 
lyno. Kaina tik $10,850, 
$2,500. t

> 2-flatai 5 ir 5 kamb.

BARGENAS
Randasi 1035—1045 

St. Kampinis, mūrinis 
pu ntimiia, O Atorni, 3 _____
nimai, 10 karų garažas/5 lota 
12EX100 pėdą, rendos neša 
$5,600, išlaidų yra mažiau ne
gu $500 į metus, nes nereikia 
duoti šilumos, nei janitoriaus. 
Pirmo morgičio yra $25,001 
ant 5 metu su 6 nuošimčiu. 
Bus priimta į mainus mažesnė 
prapertė ir dalis pinigais, šitas 
pasiūlymas bus geras tiktai 
K

BIZNIO LOTAS

iki 9 
pie-

B C STOHAGE IIOUSE 
1646 VV. Madison St.

savo 
kai-

vis-

vienuo- 
įmokėt

W. 69 
su skle- pagyve-

ant

Prie 69-tos arti VVestern Avė
mokėti, kaina, $1800, bus vei-

tas daug daugiau pavasarį.
A. N. MASIULIS & CO. 

6641 Western Avė. 
Rcpublic 5550

ČIA
Doleriai

Skaityk

. ČIA
Uždarbis

PARSIDUODA duonkepykla. Biz
nis išdirbtas per ilgus melus ir ei
na labai gerai. Parduoda iš prie
žasties ligos. Box (567, 1739 South 
Halsted SI.

PARDAVIMUI bucernė ir gr 
nė, geroj lietuvių apgyvcnloj 
toj. Parduosiu arba mainysiu 
kito biznio, kadangi turiu du 
niu.
, Atsišaukit hioiaiis.

oser- 
vic- 
afil

dienų.
j. SINKUS & CO. 

809 W. 69 St.
Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
,,ė, geroj apielinkėj, geras biznis, a 
kambariai, furnasu šildoma. Par
duosiu pigiai. Su namu ar b<* na- 
no. nėra kredito. Priimsiu pirmus 

morgičius arba lotą. 5306 S. Union 
Avė. Tel. Yards 1321.

991 VV. 33rd SI 
Tel. Yards 4669

DRY GOODS STORE

PARDUOSIU grosernę. Sena, gera, 
išdirbta per ilgus metus biznis. Part-; 
neriai nesusitaikom, parduosiu pigiai. 
4606 So. Paulina St. I

PARSIDUODA krautuvė, labai ge
roj vietoj, biznis eina gerai, pigi 
remta, kampinis štoras, 4 kamba
riai pagyvenimui; nepraleisk geros 
progos. Telefonuok Boulevard 9408

PARSIDUODA grosernė ir delieat- 
tensen krautuvė. < 
biznis. Aplink nėra panašaus biznio. 
Pigi remia. 4539 Van Buren St.

1 PARDAVIMUI nui nv ii . . *Geras pelningas pastatoma lempa

PARSIDUODA grosernė ir ken- 
džių, turiu du bizniu, priverstas par
duoti trumpu laiku. 5702 So. Racine 
Avė. Tel. \Ventworth, 2176.

skaitymui stalas, 
bufetas, Simons 

lovos springsai ir matrasas, kaip 
nauji, 9yl2 French VVillon, padi
dinantis stalšs ir 3 krėslai, pigiai. 

7332 S. Lowe Avė.

pirmas 
fintas karštu vandeniu apšildo
mas su viškomis ir stikliniais 
porčiais, kaina $13,800, įmokėt 
$3,500.

2-flatai 4 ir 4 kamb., kitas 5! 
ir 5 kamb. su vėliausios šių die
nų įrengimais ir arti karų lini
jos. Brighton Park, parduosime 
už teisingą pasiūlymą.

i PROGA SPEKULIANTAMS 
Biznio lotas 25x125 ant 59-th 
St. arti Mozart tik už $4,200. 
įmokėt $2,000.

Kampas 50x125 ant 70th St. i 
arti Western Avė., už $1,850. 
įmokėti $1,000.

Kreipkitės pas

K. J. Mackeand Co.
(MACHIUKAS)

PARSIDUODA Road llouse, ne
toli Chicagos, prie gero cementi
nio kelio, aplinkui didžiausi val
diški - miškai, 2 augštų namas, 1 
floras yra biznis, viršuje (5 kam
bariai, 2 karų garažas, barnė ir 
kitos reikalingos triobos, 1‘/a akrų 
žemės, 
šit ant 
dienų.

NETIKĖTAS BARGENAS
ANT 115 gatvės, netoli Michigan 

Avė. parsiduoda 2 namai ant vie
no loto; 1 namas 3 augštų, mari
nis, 2 fintai po 7 kambarius, yra 
štoras, karštu vandeniu šildomas. 
Antras namas medinis 2 augštų, 4 
flatai po 4 kambarius, yra garažas 
dėl 1 karo, lotai 210 pėdų ilgio, 
rendos neša į 
sias pirkimas 
liė kyla kas 
cash $10,000. 
išmokėjimų.

.losėph Zilicvvicz 
11956 S. Halsted SJ.

pėdų ilgio, 
metus $4,8o0; geriau
sioj virtoj, ntiosavy- 

dieną. Kaina $35,000, 
Likusius ant lengvų

1920

Priežastis pardavimo patir- 
vielos. Kreipkitės iki 12 vai.

A. K. MASIULIS,
S. Halsted St., 3 fl. front

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
kampinis lotas, 48yl25 pėdų, su 2 
karų garažiu. Randasi prie 124 ir 
Halsted St. Caiumet Park. Gera 
vieta dėl kabareto, žemė nepri
klauso prie Chicagos. Kas norit pi
nigų uždirbti, nepraleiskit tos pro
gos. Kaina tik $3,000. Joseph Zile- 
vviez, 11956 So. Halsted St.

24.36

NAMAI-ZEME
VV. 59th St, Chicago

Tel. Prospect .3140

PARDAVIMUI prkarnė. Kepama 
visokios rūšies duona ir keksai. 
Kreipkitės į Naujienų skyrių, 3210 
So. Halsted St. 284

PARDUOSIU arba mainysiu 5 
kambarių mūrinį namą, su augštu 
beizmentu, tinkama vieta dėl bar- 

bile

PARSIDUODA geras pelningas vi 
sieins tinkamas biznis, ypač tokiems, 
kurie bijo sunkiai dirbti arba mai
nyčiau aut kito biznio. 5135 So. 
Halsted St.

kokio 
ant 
siu

tinkama vieta dėl 
arba kriaučiaus, arba 
mažo biznio. Namas randasi 

69 Si. netoli Rockwell. Mainy- 
anl namo toliau nuo miesto.

A. MICHALO 
2545 VV. 69 Si.

PARDAVIMUI bekarnė su 
Viena geriausių retail vieta 
Sidėje. Savaitinių įplaukų, 

2234 W, 21 tS.

namu 
\Ves 
$800.

PARSIDUODA geras ir pelninga.* 
biznis, grosernės štoras, saldainių ir 
minkštų gėrimų. Biznis yra išdirbtas. 
Gera vieta, tarp maišytų tautų. Ren- 
da $45.00, steam heat. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagą. 6802 So. 1 
Yale Avenue.

PARSIDUODA farma Michigane 
Fremonto apielinkėj, 120 akerių, 8(1 
akerių dirbamos žemės, 40 akerių 
dailaus miško ir ganykla. 10 akeliu 
sodno, su bud ink ai s. Parduosiu
rna mainysiu ant namo.

M R. GEORGE JONAITIS, 
1343 So. 49 Avė., 

Cicero, III.

ar-

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

1601 S. i lenu itage Avė.

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

3801 \V. 55 S t r.

Savininkas maino savo biznišką namą ant dviflečio ar
ba lotų. Rendos j mėnesį neša $250.00. 2 štorai ir 5 fla
tai. Dubultavas lotas. Prie 2 strytkarių linijų. Prie Lie
tuviškos Bažnyčios. Netoli Lietuviškos Bankos.

Lietuvių Kolonijos

ŠIRDYJ 
PERSITIKRINKITE 

šaukdami savininkę
Canal 6417

BRIGHTON PARA MORTGECIAI-PASKOLOS
I un-

PARSIDUODA 2 bučernės, 
abi bizniai geroj vietoj. Parsi
duoda greitai, nes savininkas 
apleidžia Chicago. Pirmiau ver
tės $5,000, dabar už $2,500 nu
pliksite. .3657 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai 2 fia
lą mūrinis namas. Naujos ma
dos įtaisymai. Savininkas gad
ina matyti vakarais nuo 7 iki 9 
Mrs. M. Burokienę, 5152 So. 
Halsted St. Tel. Yards .31.35.

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

PARDAVIMUI pigiai dėl mirties, 
saldinas ir namas. su geromis 
įplaukomis. Kiob, 4726 So. Loomis 
St.

RESTAURAN'I'Ą su namu ar 
namo pigiai parduosiu arba mainy
siu. Taipgi parduodu ar mainau 
motorinį Imlų, 100 arklių spėkos. 
Motoran telpa 30 pasažierių.

J. Stanko
2418 Marąuette Rd.
Tel. Prospect 8678

PARDAVIMUI ar mainymui Road 
llouse, brie gero cementinio kelio, 
arti Chicagos, 11 akerių žemės, 13 
ruimų ir šokių salė, namas taipgi 
2 karų garažas, yra ir stvndy so
das, fontain, borai, kuleriai, ais- 
baksiai, pečiai elektriką, vanduo. 
Biznį daro kuogeriausi. Partnerių 
nesutikimas verčia parduoti. Kreip
kitės 12 vai. dieną.

A. K. MASIULIS,
1920 S. Halsted St., 3 fl. front

NAUJAS muro bungalow. Labai 
gera vieta prie vienuolyno. Mainy
siu ant 2 pagyvenimų namo arba 
storo. Noriu eiti į bučernę. Atsi
šauki! pas Gerr. \Vaslovas, 460(1 S< 
Francisco Avė, 2 lubos.

2 ETATŲ medinis, cemento 
damentu, 2 po 4 kambarius, užda
ryti porčiai. Visi moderniški įren
gimai. Didelis bargenas, reikia tik 
$im. .... .........$6800

2 FI.A'IŲ mūrinis namas, 2 po 
moderniškai 
$9800

Aš noriu mainyti savo 40 ak
rų farmą, pačiame viduryje cit
rinų augancipj sekcijoj nuo 
Southwesl Floridoj, prie pat 
didelio išsivystymo. Netolijsinar- 
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. Mainysiu į 
apartmentinį namą, gerą iotą 
arba vaisingą farmą. Naujie
nos, 17.39 So. Halsted St. Box

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

Apartmentinis buildingas 10 flatu 
naujas namas. Mainysiu arba cash. 
Abu namai Marauette Manor.

J. JAKAWK’H 
3036 W. 62nd St.

PARSIDUODA 2 namai su bu- 
černe; vienas medinis, kitas mūri
nis, arba mainysiu ant gyvenimo 
namo. Turi būt į trumpą laiką iš
mainytas, nepaisant apiclinkės.

1125 W. 31 St.
Tel. Yards 050(5.

MAINYSIU savo 2 flatų mūrinį 
namą, yra elektra ir moderniškas 
phunbingas, augstos klesos apielin
kėj, netoli parko ir bučernės, gro
sernė ir saldainių krautuvės, 2031 
W. 35 St. Tel. Lafayette 0909-0109.

t
PARSIDUODA 2 bizniaVi totai1 

50x l-u» ant 69-tos, tik pusė bloko j 
į rytus nuo VVestern avė. I'ransfe- 
rinis kampas, kur lietuviai rengia) 
budavoti State Bank. Greitu laiku; 
parsiduoda mažiau kaip už pusę
kainos, tik už $4500. Už keleto mė- veikli SU $6001) 
nėšių, kada bus bankas arba kito
kia didelis budinkas užbudavotas 
ant bile vieno iš lų kampų, tada 
tie lotai < bus verti nuo 810,000 iki 
$15,000. Tokiu budu jeigu nori su- 
dubiltavoti savo plnigliš greitu lai
ku, tai nepraleisk progos. Pamatyk 
greitai.

1(550 So. Westem Avė.

LAIMA KAŽKAM ŽIURI J AKIS j 
| PARSIDUODA iš C.hieagos užma
tomai, kaipo pačiam mieste St.Į 
Charles, III., 45 akrų ūkis, gražu
mas — akys džiaugiasi. Miestavo 
vandenio surpaipės dasickiamai.1 
Tikra proga trigubuoti pinigus į pamato 
trumpą laiką. Vakacija, sveikata, 
džiaugsmas ir laimė gyvenimo sy
kiu. Išlaimėjimas kas pirmesnis. 
Auginant daržoves, auksas po ko
jų, kas netingi pasilenkti. Neapsa-, 
kyląs bargenas. Ištirk savotiškai.) 
Pilnas žinias aplaikysite. Užsiinte
resavę adresuokite: C. Z. URNICH, 
Room 10—118 N. La Šalie St., Chi- 
cago.

2 krautuvės ir 6 flatai
6.3 St. netoli St. Louis Avė., 

kaina $26,000. Galima pradėti 
arba $7000

cash. Rendų j mėnesį $250. Me
dinis namas, pečiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų <lel šio gero • investemento 
atsišaukite:

SHIVELY & WHITE 
*.3044 W. 6.3rd Street

PARDAVIMUI farma 80 akrų, do
bilų ir bulbių auginimo ruože, VVis- 
consin valstijoj, aptverta, didelis 
namas, malevotas ant cementinio 

>, didelė barnė, garadžius, 
visi budinkai malevoti ir nauji. Yra 
gasinis inžinas ir kili visi padar
gai. Bargenas už $2500. Labui 
roję lietuvių kolonijoje.

Adresuokite:
A. MERTES, 

' 1962 Morse Avė.
Chicago, III.

ge-

MUSŲ GERI NAMAI
Turime 25 naujus namus ant 

i namą, po 
visą Chicagos miestą arba mes

I PARDAVIMUI Lodge Hali, pri-
jungta prie didelės šokių sales, ta- mainymo ant senų 
me name krautuvė.-/ ir flatai, dide- visft Chirao-ns mio-d

NAUJAS, 5—5 kambarių, 2 fla- 
— tu mūrinis namas, aržuolo .trimin- 
. gai. Jmuryta vana, lietaus lašų va

nos. Skyrium garu šildomi pečiai. 
2 karų mūrinis garažas, netoli 63 
St. Yra visi įrengimai ir apmokėti i 
kaina $14,500, cash $4500. Naujie- 

, uos, 1739 So. Halsted St. Box 670.

lis skiepas vartojamas dėl valgymo; . J , ¥
kambario, kliubų, virtuvės, 20 me- mainome ant bučernių ar gro
tų įsteigta geros įplaukos, didelė sernin arba lotų, nežiūrint kas

ką turit. Kas turit mainus, mel 
džiame atsišaukti greitu laiku. 
Kas pirmesnis tas gaus greites
ni ir geresnį patarnavimą.

svetainė, išrenduota kas vakaras, 8 
metų lysas, savininkas eina į kitų 
biznį, nupirksit už gerą pasiūlymą. 
9231 Cottage Grove Avė. Chester- 
field Hali. Tel. (’hesterfield 0672.

PARSIDUODA puiki kampinė re-1 PAUL P. BALTUTIS and CO. 
^3u.ra“;‘°i^ 901 W. 33rd St. Ya.ds 4669 

karštu vandeniu apšildoma, vėliausi---------------------------------------------

PARDAVIME! 40 akrų vaisių ir 
gyvulių farma. Yra 4 akrai i vyn
uogių, obuolių, grušių ir aviečių, 
naujas namas 6 kambarių, barnė ir 
kiti budinkai, 2 arkliai 2 karvės, 
25 vištos ir geri įrankiai. Kaind pi
gi, išmokėjimais.

LOU1S S. SCHULZ
SI. Joseph, Mich.

PARDAVIMUI pora gerų ar
klių ir vežimas. Viskas gerame 
stovyje.

Kreipkitės.
BROOKDALE COAL CO.

1355 E. 70th Str.

PARSIDUODA muro narnas ant 2 
Intų 5 ir 6 kambarių. Fornic šil
domas ir 2 karų garadžius,. Narna* 
randasi 5831 S. Sangamon St. Sa
vininkas gyvena 5548 So. Sayre Av. 
Tcl. Prospect 5736. Galiu parduot ir 
tą namų kur gyventu.

ištaisymai, lapotais medžiais,' viso
kiais krūmais ir kvtetkom aplinkui 
apsodinta, tik pusė bloko nuo par
ko ir gatvekarių, lotas 50X125 
pėdų, mūrinis garažas 2 karų. Tu
ri būt parduota šių savaitę, tik už 
$18,000, iš priežasties nesveikatos 
savininkas išvažiuoja į Kaliforniją.

J. ZACKEB
4(iy5O So. VVestern Avė. . » ’

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas ant cementinio fundamento 
gazas, elektra ir maudynės; $2000 
įmokėti, likusius lengvais' išmokė 
jiinais.

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
t naujas muro namas ant 2 lubų. 
| štoras ir 6 kambarių fintas. Namas 
randasi ant Brighton Park. Labai 

PARSIDUODA beveik nauji bučer- ®era vh‘ta ant Archer Avė. Mainy- 
nės fixturiai, $675.00.

2125 W. 24th St.

PARDAVIMUI pianas mokėjau 
$450, už $125. Brunswick Console 
Fonografas, mokėjau $250, už $150. 
Taipgi 3 flatų medinį namą, barge- 
nas, nes apleidžiu miestą dėl ligos.

2957 Loomis St., 2nd flat.

siu ant namo, grosernės, bučernės 
arba kitokio biznio. Kaina $16.000. 
Atsišaukit pas G. VVaslovas 4600 S. 
Fra nei sco Avė, 2 lubos.

EXTRA bargenas Brighton Parke, 
mūrinis bizniavus namas ant kam
po, 2 po 6 kambarius ir štoras, 2 
karų garažas, bučernė ir grosernė,) 
biznis eina gerai, galima pirkti už 
$10,000, o likusius lengvais išmokė
jimais arba mainysiu ant 2 
veninių namo.

MR. SMITH,
4229 S. Rockwell St.

Te). Lafayette 0455

2 FLATU nutrinis namas, 4 po 
4 ruimus, beizmentas ir augštas su 
astrą 25yl25 lotu, $3000 įmokėti, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

Atsišaukite 3804 S. Kedzie Avė.
RUBIN BROS.

NedClioj atdara visų dieną.

pagy- NAUJAS moderniškas namas, 2 
flatų, 6 kambarių, mūrinis, Ciceto, 
2 boileriai, lietuvių kolonijoje, 
$17,000, du niorgičiši, skersai ke
lio nuo parko.

šaukit Cicero 2133-R.
LIETUVIAI nepraleiskit progos, 

geras pirkimas nuo savininko, 4 
pagyvenimu mūrinis namas, sun 
narlors, užpakaliniai porčiai už
dengti. 2 karam mūrinis garažas, 
ant 60 pėžu žemės, kam reikalin-

PARDAVIMUI aptieks, geroje vie-|gas, kreiokitės prie savininko, 1 
toje, senai įsteigta, geras lysas. Del lubos iš fronto. 5936 S. Talman Avė. 
informacijų telefonuokit Prospect .............    —
37,)7’ | PARSIDUODA 2 augščių mūrinis

namas, karštu vandeniu šildomas. Na
mas vos užbaigtas. Naujos mados 

mė-

PARSIDUODA muro namas ant 2 
lotų 5 ir 6 kambarių. Fornasu šil
domas ir 2 karų garažas. Namas 
randasi 5831 S. Sangamon St. Sa
vininkas gyvepa 5548 So. Sayre 
Avė. 3’el. Prospect 5736. Galiu par
duot ir tą namą, kur gyvenu.

BARGENAS!
LOTAS 75^212 parsiduoda, 123 

St. ir VVestern Avė. dol greito par
davimo $9000, tai yra bargenas.

Kreipkitės: •
JULIUS WIUCHK0 

(5634 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA restauranas su 
niu arba išsimaino į nedidelį 
mą. Biznis išdirbtas per daug 
tų. Klauskit informacijų.

Tėl. lafayette 91/1 
3711 S. Kedzie Avė.

na- __
na- įtaisymai. Rendos neša $125.00 
me- nėšiui. Kaina $13,500.00.

Kreipkitės:
/7120' So. Talman Avė.

Tel. Hemlock 0096

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 
namas, 4—<4—6 kambarių, yra elek
tra, I kambarių cottage užpakaly, 
savininkas, 2036 Haštings St., 3fl.

GROJIKUS pianas ir Vclour sek- 
• ’čios setas. Visai mažai vartoti, 
turiu parduoti labai greitai už tei- žas. 
singą pasiūlymų. Galit matyti va- mėnesį $170. Agentai nevažiuokite’, 
kare arba nedėlioj prieš pietus. Stanley Marozas.

4318 So. Talman Avė. 4617 S. Paulina St.

PARSIDUODA namas su groser
nės bizniu. Lotas ir didelis gara- 

Viskas už <$14500. Rendos j

PARDAVIMUI namas, parduosiu 
arba mainysiu ant bučemės 
grosernės ar kitokio biznio, 
randasi 
namas.

arba 
namas 

Brighton Park, 2 flatų muro 
Atsišaukite pas savininką 
4513 So. Wood St.

Tel. Yards 4095

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas, 6 ir 6 kambariai, ar
ba mainysiu j biznio namą. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų. Sa
vininkas duos paskolą, 4510 So. 
Eichmond St. Atsišaukit 4815 \Vood- 
lawn Avė. VV. KrosovVski. 

-------------------- -------—
PARSIDUODA vieno augšto 5

4 kambarius, viskas 
įrengta, .įmokėti tik 
$3000. Išxtra bargenas

2 FLATŲ mūrinis namas su beiz- 
mentu, 2 po (5 kambarius, su moder
niškais įrengimais, jnešt pinigų rei
kia $2000, likusius mokėt kaiįy ren
dų. Speciulis 

bargenas .
VIENO aukšto 

namas, 
rai išrenduoti su

$11500
mūrinis naujas 

3 Štorai su beizmentais, što- 
garantuotais ly- 

sais, renda $180 į mėnesį. Reikia 
įmokėli $5000, likusius mokėti kaip 
rendą. Labai geroj 
vietoj. Exlra barg.tin ^11 UUU

Mes turim visatįa pardavimui hiz- 
niavų namų ir biznio reikalais at
eikit ir pasikalbėkit su mumis. Mes 
darome paskolas 1-mų ir antrų 
morgičių. Nėra jokių apsukimu 
gaut paskolos; jus galit gaut pini
gus į 2 dienas.

GRANE BUILDING AND LOAN 
ASSOCIA'I'ION laiko savo susirin
kimus kožną panedėlį vakarais. Ga
li pradėti mokėti nuo $1.00 ir dau
giau. ATEIKITE IR JSTOKIT TUO-

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

Išsimaino
2 l’LATŲ P<> 5 ir 6 kambarius, 

puikus namas, parduosiu už $7,501 
arba mainysiu ant (ddesnio namo, 

I ant nedidelės farmos. loto, bučer-
’ nės, restoranto arba kas turit ant- 
' rus morgičius priimsiu už pilną 

5 kambarių stucco bungalow, 50 kainą, namas randasi ant Bridge- 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo purto; kas norit gero maino — pa
kurų linijos, netoli publiškos ir pa- siskubinkit.
rapijinės mokyklos, aržuolo trimin- TAI itAArk nnrl On
gai, furnas šildomas, $6500, įmo- K Ii. I Į|Rqn q||Į] (/Ui
keti $1500. Rašykit dėl smulkmenų. 1 1 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 4108 ARCHER AVĖ.
073 Tel. Lafayette 5107

KEPYKLA yra labai reikalinga GROBKIT šitą progą. DidelA pro- 
musų apielinkėj, gera proga uždir- ga pasiūloma tiktai trumpam lai- 
biinui pinigų. Parduosiu lotą arba kui pakol prapertė dar nėra padė- 
du prie Ashland Avė., arba pasta- ta ant marketo pardavimui, Ubai 
t'\siu kepyklą dėl atsakančio duon- puiki vieta dėl pastatymo namų, 
kėpio, labai geromis sąlygomis. Pa- tiktai biskį į vakarus nuo W,auke- 
simatvkit su savininku: gan, prie vieno geriausių cementi-

MARYON AST. nio kelio, netoli nuo trunsportaci-
4618 S. Ashland Avė. jos. Kurie atsišauks iki sekamo 

CHICAGO mėnesio, mes atiduosim labai žėmo-
---------------------------------------------- mis kainomis ir labai lengvomis 

PAHDAVIMVI • mb.. »>ainy.nU>hMly»®;s. 'i
naujas muro namas garu šildomas, (. w Washinglon St. Centrui 
storas. 4 ruimai ant 2 lubų b rui- r.ir’i. 
mai, 2 karų garadžius. Nama^ visai * 
naujas. Randasi ant Brighton Park. 
Kuiną $.15,500. Cash $4000. Atsišau
kit pas Geo. VVaslovaji, 4600 So. 
Francisco Avė, 2 lubos.

KEAL ESTATE SINDIKATAS

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,

/ Lafayette 6788

2-ri MORTGEČIA1. Mes speciali
zuojamos inortgcčiose iki $10,000, 
Žema kaina. L. Blumcntal & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

MERGINOS’ IŠMOKITE 
TELEGRAFYSTftS

Telegrafo operatorkos uždirba 
nuo $150 iki $250 j mėnesį. Mes 
pagelbėsime surasti darbą kol mo- 
kinsitės.. Miss Stevenson, 82 W. 
Washington, Room 625. C. J. Jea- 
gier, 1553 W. Madison, Room 705.

| -X

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

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

, Tel. Lafayette 4787
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. s turite $500 ar daugiau 
cash dėl greito investniento, prisi- 

PARDAVIMUI 2jų pagyvenimui (lėkite prie musų Sindikato ir pa- 
murinis naujas namas po 5—5 kamb. dvigubinkit savo pinigus į 90 die- 
karštu vandeniu šildomas karam nų. Pinigai apsaugųii 7% pirmų 
garadžius. Marųuette Park apylinkė, morgičių savastimis. Suteikite ad- 
Parduosiu arbai mainysiu į mažės- resą ir telefono numerį dėl asme- 

*. * ninio pasikalbėjimo. Adresuokite
“Syndicnte”, Post Office, Box 1788, 
Chicago, III.

nį namų. Atsišaukit:
7040 S. Rockvvell St.

PARSIDUODA arba išsimaino ga
radžius, 30 karų didumo ir auza 
sykiu su garadžium, aš priimsiu 
mainais, tuščią žemę, lotus farmą, 
arba auzą ar kitokį bildingą už 
cash ant pirmo įniokėjimo.
3943 S. Francisco Avė, Chicago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo du kampiniu lotu Ciceroj 
Puiki vieta, viskas apmokėta, stry- 
tai, jelos. Savininkas 1035 VV. Cul- 
lerton SI r. Vakarais 1 lubos, už
pakaly.

PARDAVIMUI lotas prie south 
west kampo 23 St. ir Rockwell. 
Yra 'visi įtasyniai ir apmokėti, kai
na .$2000, parduosiu už $850 cash. 
Rašykit pas 
CONSUMERS FLOUR & CEREAL 

CO. 1
127 N. Dearborn Street.

PARDAVIMUI, prie 1121 W. 59 
St., 3 flatų ir krautuvė, medinis na
mas, įplaukų $150 į mėnesį, kaina 
$8500, išmokėjimais. Matyk it savi
ninką, 1 fl. iš užpakalio.

1121 W. 59 St.

kambarių moderniška mūrinė'cottage ice’baksiai, gii 
su beismentu, kaistu vandeniu šildo- I niškas, $30,500 
rna, elektra. I savininkas. 6

3606 So. Hoyne Avė.

UŽ $6,200

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerciai 

3301 So. Halsted StM Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
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GREITAM pardavimui 2 
gštų mūrinis namas, 2242 
24 St., 4 4 kambarių, yra 
sas, elektra, toilėtai, rendos 
į mėnesį, yra vietos dėl garažo.
Žingeidau jauti telefonuokite
VVillington 9040.

au- 
W. 
ga- 
$61

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi-

P DAVIMUI kampinis moder
niškas 8 apt. namas, 2—5 ir 6—4 
kambarių, sienoje lovos, gasiniai 
pečiai, ice baksiai, 2 (urnas ir pe
čiumi šftdomas, plieno konstrukci
ja, geras investmentas. 1635 VV. 
57th St. Cor, Marshfield avė. Tel. 
Prospect 3922.
-------------------------- ------------------- .

ANT pardavimo arba mainymo 
2 flatų mūrinis naipas, po 5 ir (j 
kambarius, elektra, vanos, i 
randasi South Side ir 7 kamb. bun- 
galow, karštu vandeniu apšildoma 
ir garažas dėl 2 karų. Kreipkite: I 
J. LEPA, 6604 So. Artesian Avė. I 
Phone Rcpublic 10363. j

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

NAUJAS 2 flatų mūrinis mhnas 
su skiepu, 4X4, 5x5 irtfX6 kam- 
j)arių, geroje vietoje, taipgi medi-, 
nė cottage, bus parduota pigia kai-’ 
na. II. Koplevvski, 3992 Archer Avė. I 
Tel. Lafayette 9305, Rcpublic 8915.'
v I Commission. Gra- namas po 6 didelius kambarius, šil
žus 6 I lutų namas, aržuolo trimin- tu vandeniu šildomas, vėliausi įren- 
gai, 4 kambarių apartmentai, yra girnai, muro garažas 2 karų, Brigh 

Risimai pečiai, inoder- ton Parke. Kaina $16,500, mažą da- 
AMner,L!^an8L)orlacija U įmokėti, likusius rendos išmo- 
<»,bL’ hb 17 S. Pcrry kės. Pamatyk greitai J. ZACKI£R,|

Avė. lel. Normai lb7b. 4650 So. yVestern Avė. 1

2 FLATU naujas muro kampinis

namas . mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
Į istorijos, geografijos, pilietystės, 
I dailrašystės, gramatikos, retori

kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės. logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir

I. nuo 7 iki 9 valandą vakare.
P. S.: Išduodame paliudijimus 

ir diplomus.


