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Lietuvos smurtinikai 
vartojo klastą

— /

Pietų Kinai panaikina 
mergaičių vergybę

Meksikos darbininkai prieš 
J. V. imperializmą

Vadai kviečia visus darbinin
kui remti prezidento Calleso 
valdžią

Meksikos darbininkai smerkia 
Jung. Valstijų imperializmą

Lietuvos smurtininkai kla- Piety Kinai panaikina mer- 
sta nuvertė valdžią . gaičiy vergybę

Jie sukvietė Kaunan kariuome
nės dalių vadus neva D-rO 
Griniaus jubiliejui, ir čia 
juos areštavo

Kareiviai, sužinoję klastą, norė
jo karininkus šaudyti

Iš Kauno gautame privatinia
me laiške vienas Lietuvos vi
suomenės veikėjas rašo:

“...Smurte [demokratinės Lie
tuvos valdžios nuvertime] vi
suomenė ir kariuomenė neda
lyvavo. Smurtininkų branduolį 
sudarė dvidešimt keturi kari
ninkai, Smetonos šalininkai, 
kurie išnaudojo prezidento 
D-r o Griniaus jubiliejų savo 
tikslams. Būtent: gruodžio mė
nesio 16 dieną suvažiavo Kau
nan visų kariuomenės dalių va
dai i jubiliejų. Smurtininkai 
juos visus sukvietė ‘pasitarti 
jubiliejaus iškilmių reikalais*. 
Bet vietoj jubiliejaus reikalų 
pasakė, kad daromas smurto 
žygis. Dauguma tam nepritarė, 
ir tokie buvo areštuoti.

“Po smurto kareiviai, suži
noję. kad jokio bolševikų suki
limo nebuvo, norėjo pradėti 
šaudyti karininkus, ir tik dide
lėmis pastangomis ir pažadais 
pavyko juos sustabdyti.

“Valstiečiuose liaudininkuose 
vienybė yra didelė. Gandai, buk 
jie suskilę ar skyla, neturi nė 
jokio pamato.”

Lenkijoj įsteigta tautiniu 
mažumę ministerija

VARŠUVA, sausio 25. — 
Maršalas Pilsudskis, Lenkijos 
ministeris pirmininkas, įsteigė 
subministeriją tautinių mažu
mų reikalams.

Tautinių mažumų ministeriu 
paskirta pulkininkas Slonim, 
kurs per pastarąjį pervartą 
Lenkijoj kovojo Pilsudskio pu
sėje, taipgi buvo vienas Pil
sudskio legionų vadų didžiojo 
karo metais.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit 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. x „

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. • z

Išleista dekretas, kuriuo aštriai 
užginama mergaites pirkti ir 
parduoti

KANTONAS, Kinai, sausio 
25. Kantono valdžia išleido 
dekretą, kuriuo paanikinatna 
mergaičių vergybės sistema Ki
nų pietų provincijose.

Visoms apskritims išsiunti
nėta įsakymas, kuriuo mergai
čių pirkimas ir pardavimas 
griežtai užginama. Mergaitės, 
kurios dabar laikomos kaip ver
gės. turi būt urnai paleistos iš 
vergių padėties. Joms turi bul 
suteikta nauja padėtis kaipo 
“išdukrų’* su aiškiai nustaty
tomis teisėmis ir privilegijomis. 
Nusikaltusieji šiam patvarky
mui bus aštriai baudžiami.

Margaitėms turi būti suteik
ta edukacija; jos negali būt 
duodamos kam ar imamos kaip 
sugulovės.

X

Vokietija griausianti for
tus Lenkę sienoj

PARYŽIUS, sausio 25. — 
Praneša, kad Vokietija pasi
rengus panaikinti savo tvirto
ves Lenkijos pasieniu, idant 
priėjus prie susitaikymo su 
Francija nusiginlavimo dalyku 
dar prieš vasario 1 dieną, Kuo
met Vokietijos ginkluotės prie
žiūrą paims į savo rankas Tau
tų Sąjunga, o aliantų militari- 
nė kontrolės komisija bus lik
viduota.

Ateinantį šeštadienį susi 
rinks ambasadorių taryba, kuri 
peržiūrės kompromiso susitari
mą, padarytą tarp generole 
von Pawelso ir maršalo Focho.

Juodojo maro ir šiltinių 
epidemija SSSR

MASKVA, situsio 25.—Įvai
riose Rusijos vietose ęmė siau
sti juodojo maro, infhienzos 
ir šiltinių epidemijos.

Uralo srity trisdešimt žmo
nių mirė juoduoju maru, o tūk
stančiai kitų serga. .Charkovo 
gubernijoj smarkiai išsiplėtė 
influenza. o Briansko apygar
doj siaučia šiltinės, kur iš 400 
ligonių septyniolika jau mirė.

Italijos planams suar
dyti Jugoslavija am
nestuos monteneg- 

riečius
VIENNA, Austrija, sausio 25.
Jugoslavijos laikraščiai sako, 

kad Italijos valdžia leidus or
ganizuotis Milane montenegrie- 
čių komitetui, kad tuo budu 
turėjus politinį branduolį Mon- 
tenegre afsitlkime, jei Italija 
pereitų Adriatiko jūres.

Girdėt, kad Jugoslavija Ža
danti paskelbti amnestiją, idant 
nepatenkintieji niontenegriečių 
karininkai galėtų grįžti namo.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 25.— Masiniame darbininkų 
mitinge, kurs buvo Meksikos 
Darbininkų Regiono Konfede
racijos surengtas, kalbėtojai,
vyriausiai organizacijos vedas 
Jose Gutierrez, kvietė organi
zuotus Meksikos darbininkus 
tvirtai remti prezidento Ca'leso 
valdžią ir kovoti su jankių im
perializmu. kurs ieško pretpk ;- 
to ginkuotam Jungtinių Va^ti- 
jų įsiveržimui į Meksiku ir gre
sia pavojum visai Latinų Ame
rikai.

Kalbėtojai pareiškė vilties, 
kad toje kovoj Meksikos darbi
ninkus viso pasaulio organizuo
ti darbininkai rems moraliai.

Kalbėdamas apie jankių im
perializmą ir dolerinę diploma
tiją Jose Gutierrez pasakė:

“Jie pasitiki begėdišku ko- 
operavimu aliejaus kompanijų, 
kurios randa Meksikoj sau vie
tą, kame tie plėšikai galėtų sa
vo vėliavas iškelti. Jie ieško 
progos ginkluotai intervencijai 
Meksikoj. Laisvė, teisingumas,! 
demokratija, apie/ kuriuos jie 
taip klega, tai tik tušti žodžiai, 
kuriais jie bando savo troški
mą grobio ii' nepasotinamą ra
jumą padengti. Bet nors padė
tis atrodo labai rusti, Meksikos 
darbininkai žino, kad viso' pa
saulio darbininkai duos Meksi
kai moralines paramos ir sim
patijos.’* „,7

Lenkę žydai ieško iš Ame
rikos $6,500,000

Sakosi esą ainiai Kaimo Salo- 
moito, kurs per Revoliuciją 
davęs paskolos

VAIGUVA, sausio 25.
Kuopa žydų, vyrų ir moterų, 
kurie sakosi esą kilę iš 1 laimu 
Salomono, aštuonioliktame 
šimtmety buvusio Lenkijoj 
stambaus žydų finansininko, 
rengiasi pristatyti Jungtinėms 
Valstijoms reikalavimą grą
žinti jiems pinigus, kuriuos 
minėtas, jų tėvų tėvas Salomo- 
nas buvęs Amerikos Koloni
joms! per revoliuciją paskoli
nęs.

Ta žydų kuopa andai laikė 
Lodzėj susirinkimą apsvarstyti, 
kaip geriau išieškoti iš Jungti
nių Valstijų skolą, kuri, kaip 
apskaičiuota, su nuošimčiais 
sieksianti apie 6,500,000 dole
rių.

[Haim Salomon, gimęs apie 
1740 metus Lizoj, Prūsų Lenki
joj, atvyko į Ameriką prieš 
Revoliuciją ir, kaip pirklys ir 
bankininkas Philadelphijoj, su
sikrovė nemažą turtą. Per ne
priklausomybės karą jis pasko
lino revoliucinei valdžiai apię 
600,000 dolerių, kurie nė jam, 
nė jo giminėms nebebuvo grą
žinti.]

SIUVĖJŲ TARPUSAVIO
MUŠTYNĖS NEW YORKE

NEW YORKAS, sausio 25.— 
.Rūbų siuvėjų mitinge ties 36 
gatve ir 8-ta avė. šiandie vėl 

I įvyko kautynės tarp dešiniųjų 
ir kairiųjų adatos’ dafbininkų. 
Kautynėse buvo vartojami pei
liai, bįlijlrdų lazdos ir kitokį 
ginklai. Kai policija atvyko 
tvarkos daryti, nuo besipešan
čių kliuvo ir jai. Du policinin
kai buvo sužeisti, šeši mušty
nių dalyviai suimta.

I Pacific and Atlantic Photo] 
/ ,

Charite Chaplin, garsusis komedijantas, kuris dabar turi daug 
bėdos su savo žmona.

Norvegija atmetė imsi- Nepriklausoma Amerikos 
ginklavimo projektų akcija Kinuose

Armijas ir laivyno reorganiza
vimui stąrtingas paskyrė 40 
milionų krvmerų - ,

OSLO, Norvegija,.sausio 25.
— Stortingas (parlamentas) 
šiandie 112 *balsų prieš 33 at
metė darbiečių pasiūlytą pro
jektą, kad Norvegija visai nu
siginkluotų.

Atmetęs šitą pasiūlymą stor- 
tingas nubalsavo paskirti 40 
milionų kronerių išlaidoms ar
mijai ir laivynui reorganizuoti 
taip, kad butų galima jų išlai
kymo išlaidas sumažinti.

Papa įsakė likviduot 
katalikų skautus

ROMA, Italija,, sausio 25.— 
Papa Pijus XI įsakė likviduoti 
katalikų vaikų skautų organi
zacijas Italijos miestuose, tu
rinčiuose mažiau kaip 20,000 
gyventojų.

Tai daroma protestui prieš 
diktatoriaus Mussolinio išleistą 
prieš dešimtį dienų dekretą, ku
riuo tik fašistinė.; vaikų skau
tų organizacijos pripažįstamos 
teisėtomis*.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ŠKO
TIJOJ

i —--------- -—

EDINBURGAS, Škotija, sau
sio 24. Elgine ir apielinkėj 
šį rytą buvo jaustas* žemės 
drebėjimas, žalos niekur nepa
daryta.

^ORFJS
Chicagai ir apielinkėi federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja:

Dalinai apsiniaukę ir kiek 
šalčiau; stiprokas žiemių vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 29° F.

šiandie saulė teka 7:09, Jei-šiandie saulė teka 7:09, lei- šio 25. — šiandie čia suban- 
dŽiasi 4:56 valandą. Mėnuo te- krotąvo didelė “stock brokėr’- 
ka 12:34 vai. ryto. ių” firma, McCown and Co.

WASHING»TONAS, sausio 
25. -4 Atstovų buto komisija 
užsienio reikalams šiandie priė
mė rezoliuciją, kad Jungtinės 
Valstijos savo elgesiuose su Ki
nais veiktų nepriklausomai nuo 
kitų valstybių.

Anglija siunčia -j Kinus 
12,000 kareivių *

LONDONAS, sausio 25. — 
Karo departamento pranešimu 
į Sanhajų, Kinuose, Britų kon
cesijai ginti bus tuojau pasiųs
ta apie 12,000 kariuomenės su 
artilerija, šarvuotais automobi
liais, tankais ir kitais karo pa
būklais. Britų karo jėgoms va
dovaus gen. maj. John Dunčan, 
karo metais vadovavęs kampa
nijai Galipoly.

MacDonald. dėl karinių 
valdžios prisiruošimų
Britų darbiečių vadas Ram- 

say MacDonald, buvęs premje
ras, sako, kad nors valdžia 
informuojanti jį apie karinius 
prisiruošimus, jis nieku budu 
negalįs su jos politika sutikti. 
MacDonald pareiškia-, kad jis 
esąs labai susirūpinęs dėl tos 
propagandos, kuri informacijų 
pavidalu ir su valdžios ant
spaudu skelbiama spaudoj. Jis 
atsišaukia į Anglijos darbinin
kus, ragindamas juos budėti 
žingsnius valdžios, kuri galinti 
patapti žaislu karininkų ran
kose.

Francija atgabeno į
Ameriką $24,000,000

aukso7 "
NEW YORKAS, sausio 25.— 

Garlaiviu Rochambcau Franci
ja atgabeno į Jungtines Valsti
jas $24,000,000 aukso liejiniais. 
New Yorko bankininkai spren
džia, kad šia transakcija Fran
cija bandanti daryti pirmą žin
gsnį grįžti prie aukso valiutos.

Brokerių kompanija žlugo

PHILADELPHIA, Pa., sau

Prasidėjo kasyklų darbi
ninkę konvencija 

< '- -
Svarstys algų klausimą; pava

sarį gresia didelis minkšto
sios anglies kasyklų streikas

INDIANAPOLIS, Ind., sau
sio 25. — šiandie čia prasidėjo 
angliakasių organizacijos Uni
ted Mine \Vorkers of America 
dvimetinė konvenęija. Tai orga
nizacijai priklauso apie 500,000 
kasyklų darbininkų.

Vyriausias konvencijos užda
vinys bus pasitarti dėl naujo 
algos kontrakto minkštosios an
glies kasyklų darbininkams, 
kurtų- organizacijai priklauso 
apie 350,000. Dabartinis kon
traktas baigsis ateinančio kovo 
31 dieną. /

Vasario mėnesį Miami mies
te, Floridoj, įvyks centralinių 
valstijų — Illinois, Indianos, 
Ohio ir vakarų Pennsylvanijos 
— kasyklų savininkų ir ang
liakasių atstovų konferencija 
algos klausimu. Kasyklų savi-
ninkai yra pareiškę, kad nebe
galėsią mokėti darbininkams 
tokios algos, kokia dabai* mo
kama, tuo tarpu angliakasiai 
atsisako priimti mažesnę algų 
normą. Jeigu Miami derybo
se samdytojų ir darbininkų at
stovams nepavyks prieiti prie 
susitarimo, pavasarį gali kilti 
didelis minkštosios anglies ka 
sykių darbininkų streikas.

14 žmonių prigėrė Ispanę 
laivui paskendus

i ., ■ • 4 • , *' i ■ • .1 4
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GIJON, Ispanija, sausio 25. 

—Ties Portugalijos pakraščiais! 
paskendo Ispanijos garlaivis] 
Betuerto. Keturiolika jo įgulos! 
žmonių prigėrė, žmonės kran-'j 
te matė nelaimę, bet dėl smar
kių vilnių negalėjo pagalbos 
duoti. Tik penkiems garlaivio 
įgulos žmonėms pavyko išplau
kti krantan.

Argentinoj žmonės 
alpsta nuo karščių

BUENOS AIRES, Argenti
na, sausio 25. Argentinoje 
užėjo didelės kaitros. Pačiame 
Buenos* Aires mieste karštis 
siekia 95 laipsnių Fahrenheito. 
Daug žmonių alpsta nuo karš
čio.

FABRIKAS SUDEGĖ

SPRINGFIELD, III., sausio 
25. — Praeitą naktį gaisras 
sunaikino čia George B. Smith 
chemikalų fabriką, padaryda
mas 150,000 dolerių nuostolių.

PATOGUMAS
SAUGUMAS

, yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Kada ginkluotas maištas 
nėra maištas

[Tada, kai maištą kelia klerika
lai; taip išsprendė jėzuitų mo

kslininkai].

ROMA, Italija, sausio 25.
Esamieji Romoj Meksikos ka
talikų kunigai kreipėsi j du vy
riausiuoju katalikų universitetu 

į Grifgoriaus (jėzuitų orde- 
no) ir Angelo (domininkonų or- 
deno) prašydami, kad jie for
maliai nustatytų, ar, einant ka
taliką mokslu, dabartinis gink
luotas Meksikos katalikų veiks
mas prieš prezidento Callesu 
valdžią yra teisėtas, ar ne.

Abudu universitetu atsakė, 
kad toksai ginkluotas veiksmas 
esąs ne tik teisėtas, bet ir pri
valomas, kadangi tai esąs ne 
maištas [sic!], o apsigynimas.

U. M. W. of A. viršinin- 
rų rinkimų atbalsiai
INDIANAPOLIS, Įnd., sau

sio 25. — Balsų skaitytojų ra
portu John L. Lewis buvo vėl 
išrinktas United Mine VVorkers 
of America prezidentu, gavęs 
112,062 balsus daugiau už sa
vo oponentą John Brophy.

Angliakasių organizacijos 
viršininkų rinkimai buvo laiko
mi gruodžio 14 dieną.

Nuskėlė algas stiklo 
darbininkams

PITTSBUBGH. Pa., sausio 
25.*-L. Stiklo fabrikininkai nu
kirtų savo darbininkams algas 
10 nuo^ Algi; nukirtimas pa
liečia daugiau kaip 1,000 darbi
ninkų. 

/
EKSPLIOZIJA PER SIENĄ 

IŠMETĖ UPĖN — GYVAS

CLARINGTON, Ohio, sausio 
25. — Piliečio Curtis FeaseI 
namuose, stovinčiuose pačiame 
Ohio upės kranto, vakar įvyko 
gazo sprogimas, kuris šeiminin
ką per sieną išnešė laukan ir 
numetė į upę. Netoliese valtele 
plaukę žmonės išgriebė jį iš 
vandens gyvą, tik abidvi kojos 
buvo sulaužytos.

TURĖJO DVI PAČIAS; VIE
NĄ JŲ NUŽUDĘS'

MAUSTON, Wis., sausio 25. 
—Suimtas William Coffey, Ma- 
disono bondų pardavėjas, kal
tinamas dėl turėjimo dviejų pa
čių, prisipažino, kad vieną savo 
pačią, liattie Hales Coffey, jis 
nužudęs ir jos kūną įmetęs į 
upę ties Dubuque, Iowa.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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“NAUJIENŲ” SUVANOS KONSTANTAMS
Šimtams vyrų ir moterų didelėse ir mažose lietuvių kolonijose yra proga laimėti dovanas daiktais ar pinigais sulig pasirinkimo. “Naujienos” kviečia Jumis į darbą ir už 
Jūsų darbą teiks Jums dideles dovanas kurios randasi čia sužymėtos. Didelių ir mažų kolonijų lietuviai stokite tuoj darban — j “Naujienų” kontestą, išpildykite čia 

esamą Blanką ir siųskite i “Naujienas”, o gausite pilną kontesto aprašymą; skubinkitės, nes kontestas prasidės Vasario-Feb. 1 d., 1927

balsų

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitų puikų, naują ir pilnai Įrengtą Paige automobilių 
e v budel iu. 5 u-l.-.'.zierių ir I durų Sedaną. Kaina .. .. ....... ■••••■*..................."7..........................a/.t 7..... $1,720.00

Paige automobiliai imami iš stambiausios lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. Western Avė., Chicago, III.

Peoples Furnitūre

Šie Panatrope Radiolos imami iš — 
Jos. F. Budrik, 3417-21 South Halsted 

St., Chicago, III.

Jacųuard parlor setas imami iš — Peoples Furniture Co., 1922- 
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

brangus 
be baterijų, be vielų, 

Kaina .... $900.00

Kiekvienas kontestantas gavęs nęmažiad 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Jevvett automobilių, 
cilinderių, & pasažierų Sedaną. Kaina .................................................................................. ........... ..................................... $1,365.00

Tewett automibiliai imami iš stanbios lietuvių firriios — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nema
žiau 14,000 balsų gali gauti šitą Bruns- 
wick Panatrope 6 tubij The Cordovtd sty- 
lius. Geras fonografas ir Radio. Kai
na tiktai....................................  $450.00

aukso

-

gavęs 
gauti

Šitos Tiitov komodos yra ima
mos iš Peoples Furniture Co., 
1022^32 go. Ilalstej St.. 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

gavęs 
gauti 
111A.
$25.00

Kiekvienas kontontantas gavęs ne
mažiau 2,580 balsų gali gauti šitų 
puikių ant grindų pastatomų Lempų. 
Kaina ........................................... $60.00

šitos Lempos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 1922-81 So. Halsted 
St., 4177-88 Archer Avė., Cliicugo, III.

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 1,270 balsų gali 
šitą 4 tūbų Radio, modelio 
Kaina ...........................i.,..'....

Šie 4 tūbų Radio, modelio 111 A, 
yra imami iš Jos. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitų Tudor kornodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaina $100.00

Kiekvienas kontestantas 
nemažiau 3,880 balsų gali 
šitą auksinį laikrodėlį — 
“Crushion”, balto 14 karato
17 akmenų ir 6 “adjustmentų”. 
Kaina ------ :.............................. $100.00

•a

Kkkvjenas kontestantas gavęs nemažiau 
26,000 balsų gali gauti šitų Brunswick Pana
trope 8 tūbų, kuriame yra sykiu 
fonografas ir Kadio 
varomas elektros spėka.
šita Panatrope Radiolas imamas iš«— Jos. 
F. Budrik. 3417-3421 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
gali gauti šitą Kamball Grijiklj Pianą su vėliausiais ir ge
riausiais ’ pagerinimais. Kaina ................................... $975.00

Šitie Kimball Pianai yra imami iš
Co., >922-82 So. Halsted St. ir 4177-83 Archer Avenue, 
Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina..........................................   $400.00

Fordo automobiliai imami iš stambiausios lietuvių au
tomobilių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Western Avė., 
Chicago, Illinois.

■■ ■

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti
šmotų parlor setą. Seto frėmai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

šie Frizay setai imami iš - Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas 
šitų Jacųuard parlor setų 3 
apverkiamoms paduškaitėms.

gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šmotų su gražiai išdrožtais frčmais it

Kaina ................   $200.00

ne-Kiekvienas kontestantas gavęs 
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Bernard up-right pianų, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina.... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3*17-21 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ne-
Šitą

GERBI AM ASIS-JI:—

*

.WFranahmans Masterpiece Ka
ilio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
21 So. Halsted St., Chicago, III.

Atwater-Kent Radiolai 
modelio imami iš Jos. F 
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario sėtų —■ visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina .........................     $150.00

Si® 7 šmotai valgomojo kambario setai yra imami iš — Peo'ples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti šitą Freshmans Master
piece Radio — pilnai Įrengtą. 
Kaina ..............................  $100.00

Kiekvienas 
nebažiau 2,580 
Atvyator-Kent Radio, Pooley 
delio, Console Speaker, 
na ....... .:....................... 

K

kontestantas gavęs 
balsų gali gauti 

mo- 
Kai-

$60.00
Pooley 

Budrik,

Uiihm

Kii .:vu .ui> kontestantas gavęs 
neina'.: ui 3,3X0 halsų gali gauti ši- 
tifU?uns\vit k Fonografą, Seville 
modelio, labai gražaus balso. Kai
na ..........................   $115.00

Sevilho modelio Fonografai ima
mi iŠ J. F*. Budrik. 84 17-3421 So. 
HalHte.l St., Chlcairė, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
mažiau 6,450 balsų gali bauti 
Atwater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
Įrengta. Kaina ......  $200.00

Atvvater Kent Radio imami iš J. F. 
Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Cricago, III.

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ” kontes- 
te, kad laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, 
kaip tai:Automobilių, Radiolą, Pianą, Deimantinį Bruce- 
letą, Deimantinį žiedą, Deimanto Špilką, Parlor Setą, 
Lotą, Laivakortę į Lietuvą ir atgal, Auksinį Laikrodėlį, 
Tuder Kornodę, Lempą, Gintarinius Karolius, Gintaro 
Sagutes arba“cash” pinigais — išplikykite šią Žemiau 
esamą Blaką ir atsiųskite į “NAUJIENAS”

SLANKA,
Aš noriu įstoti ir veikti šiame ^NAUJIENŲ” 

Konteste, kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo 
“NAUJIENŲ” Kontesto Vedėjo priimti mane j 
Kontestantus ir suteikti reikalingas informacijas:

Mano Vardas Pravardė

Adresas

PASARGA: •— Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir pri
eito j “NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite 

sekalnai:

t “Naujienų” Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted Si., Chicago, III
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motiifi. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 68
Virimo Receptas

Jeigu kas paklaustų jūsų kokis 
maistas yra tipiškai Amerikoniškas, 
obuolių pajus be abejo gautų garbin
gų paminėjimą. Pajus yra mėgia
mas užgandis ir obuolių pajus yra 
ypač skanus kada darytas iš anksty
vų obuolių. Mes tankiai teiravomės 
delko obuolių pajus valgomas, dėl 
lukštų ar dėl vidurių! Tiktai pątėmir 
ję valgyklose užkandų prašytojus ga
lit pamatyti kaip pajus tankiausia 
a menamas. Sekantis receptas yra 
toks ,kuris pataps mėgiamu valgiu 
jūsų šeimynoj. Išbandykit jį šiandien.

Obuolių Košės Pyragas

1 puodukas obuolių košės
1 puodukas sėlenų (all-bran)
‘į puoduko riebalų
1 puodukas rudo cukraus
1 puodukas raz inkų
’a puoduko kurrantų
2 puodukai miltų
1 šaukštukas sodos
1 šaukštukas druskos
U šaukštuko gvazdikų
1 šaukštukas imbiero (ginger)
*4 šaukštuko cinamono
Suleisk riebalus ir cukrų. Padėk 

razinkas, kurrantus, sėlenas ir obuo
lių košę. Paskui miltus sumaišytus 
su soda, druska ir prieskoniais. Su
maišyk gerai. Kepk taukuotoj Mo
kinėj vidutiniškam karštyje.

Virtuvės Patarimai
Vaisių košių indai ir stiklai ir bu

teliai turi visada būti sužymėti kas 
juose randasi kad nepadarytumet 
klaidos laike valgių rengimo.

Ryžiai, grudai ir krekiai reikia lai
kyti sausai kiek galima ir todėl turi 
būti padėti aukštai ant lentynų.

Rudasis cukrus reikia laikyt drėg
noj vietoj arba ledų šėpoj kad nesu- 
kietėtų j grumstus.

Actą reikia laikyti atokiai nuo švie
sos kada jis būna pilnam stiprume.

Naminiai l’asigelbėjiinai
Nuvalymui suteptų rakandų, nu. 

šluostyk medį su skaruliu nugręžtu 
karštame vandenyje. Nušluostyk vi
siškai kitu skaruliu ir nušveisk kaip 
paprastai.

Sausa druska arba actas trinamas 
ant marmuro plėtmų prašalins plėt- 

Į mus lengvai. s
Labai svarbu, kad grindys butų 

visiškai nuvalytos pirm dėjimo ant jų 
skysto vaško, nes kitaip vienos dalys 
bus tamsios, kitos šviesios.

Užlaikymui šluotos gerame stovy
je reikia pamerkti į .karštas muilų 
pamazgas syki savaitėje kad sukie
tėtų šiaudai.

Grožės Patarimai
Blogas kraujas, kaip dauguma 

žmonių tiki, nėra tai paprastai prie
žastis blogos odos ir išvaizdos; tas 
paprastai paeina nuo išlaukinių prie
šų vadinamų parazitais kurie užsi- 
veisiu odos skylutėse. Jeigu jūsų 
oda y va šiurkšti ir suaižejus arba jei 
pilna pučkų ąr dėmių, tai reiškia kad 
odos skylutės užsikimšę, kas neduo
da* skylutėms tinkamai kvėpuoti, ir 
taip pasidaro tinkama dirva, taip 
sakant, bakterijų augimui. Kožno 
žmogaus oda nuolat keičiasi. Kožną 
sykį mazgojant veidą, jus nutrinat 
mirusią odą. Tai senai odai mirš
tant nauja susidaro.

I

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš

kia pusryčių valgį, bet tas žodis tu
ri platesnę i-eikšmę . Žodynas paro
do kad grudai yra tai iš žolių išau
ganti javai kurie duoda mums mais
to visam metui — o ar tie grudai 
nėra tai kviečiai, kukurūzai, rugiai, 
avižos, ryžai, ir miežiai? Kviečiai 
nueina į malunUs ir gryžta pas mUs 
Į virtuves kaipo miltai. Kukurūzai 
sutrinami j gatavą valgyti padarą, 
sudaromi i miltus arba krakmolą ar
ba pakeičiami į kitokį valgomą daik
tą. Reikia priprasti valgyti grūdi
nius valgius. Jie priduoda spėką ir 
energiją dirbimui.

nmmmnmmznTTT

Dentistas Grubman
3464 So. flalsted St.

Valandos: 9:30 r t. iki 8:30 vak. 
Nedėliomi^: 10

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori 

DENTIST GRUBMAN 
3164 So. Halsted St.

iki 12 dieną

KUPONAS

Atnešk si kuponą su 
satiin, — nuleisiu 
20. uz darbą pra
dėtą prieš Vasario 

I diena. «
XXXXXXXXXXXXXXXXXXYXTXXXX

BUDAVOKIT STIPRUMA
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

Dabar
' Gydolės - Tonikas - Laxative

Pirmiau »•

Žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, 
vojingas sezonas

vėju ir lietumi yra labiausiai pa- 
visuose metuose. Mažos slogos 

tankiai išsivysto į Gripą, 
Difteriją iiįdaugelj kitą pavojingų ligų ir yra priežas
timi mirtietS Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo 
nuo hIoku. tai užlaikymaw savo kunzj. stipriu, kad k.una» 

galėtą atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikykit 

savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. SALUTE BITTER|VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris būdavo  ja sistemą ir laxative, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterį/. Pa- , 
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO.

616 W. 31st St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Pneumoniją, Influenzą,

NAUJIENOS, Chicago, ID. 3

Garsinkities “ Naujienose”

KORESPONDENCIJOS
f

Baltimore, Md.J 1 '

Masinis protesto mitingas pa* 
smerkia Lietuvos smurtinin- 
k us ir reikalauja atsteigt de
mokratinę tvarkų, paleist iš 
kalėjimų suimtuosius ir pa
naikinti mirties bausmę.

Lietuvių svetainėje IK d. sau
sio įvyko masinis lietuvių pro
testo milingas prieš Lietuvos 

j smurtininkus, ginkluota jėga 
nuvortusius teisėtai išrinkta 
demokratinę valdžių ir įsteigu
sius diktatoriškų fašistinę val
džia Lietuvoje. Mitingą suren
gė vietos LSS 1 I kuopa. Kal
bėjo P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. įmonių buvo susi
rinkę apie trys šimtai ir visi 
kueramiausia klausėsi rimtų 
kalbetojaus įrodymų apie Lie- 
tuvos padėti ir smurtininkų pa
darytus nelegalius žingsnius, 
sutrempiant Lietuvos ''konstitu
ciją ir Lietuvos žmonių visų 
įgytąją laisvę, kurie tiek daug 
už jų yra kovoję per šimtme
čių t'iles. Smurtininkams kaip 
vienu balsu priėmė sekančių 
rezoliucijų:

Protestas prieš Lietuvos 
smurtininkus

Kadangi šių metų gruodžio 
17 d., besirengiant Lietuvos vi
suomenei pagerbti Lietuvos 
prezidentą K. Grinių dėl jo 60 
metų gimimo sukaktuvių, gink
luota klerikalinių fašistų ir ka
rininkų gauja nakties metu už
puolė prezidentą, m misterius ir 
Seimą ir smurtu nuvertė teisė
ta Lietuvos valdžių;

Kadangi tie* krikščionių de
mokratų ir tautininkų sukurs
tyti smurtininkai suėmė šim
tus socialistų, uždarė laikraš
čius, sutrempė darbininkų or
ganizacijas, pasigrobė jų iždus 
ir pasiskelbė save esant “nau
ja Lietuvos valdžia’’;

Kadangi jie Įvedė krašte dik
tatūra ir dabar žada pakeisti 
respublikos konstituciją taip, 
kad jie galėtų valdyt kraštą 
prieš žmonių valią, tai 
Tebūnie nutarta, kad šis Balti- 
morės lietuvių susirinkimas 
Lietuvių Svetainėje, 300 žmo
nių skaičiuj?, kelia griežčiau
si protestų prieš “krikščioniš
kus” ir “tautiškus” fašistus ir 
įų begėdišką smurtų; ir taip 
pat

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis susirinkimas pareiškia, jo- 
gei Smetona, Valdemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisėta 
valdžia, bet besųžiųiški uzurpa
toriai, sulaužę savo priesaikų ir 
su mynę krašto įstatymus; ir 
pagaliau

Tebūnie nutarta, jogai šis su
sirinkimas reikalauja, kad tuo
jau butų sugrąžinta laisvė ne
kaltai suareštuotiems žmonėms, 
spaudai ir darbininkų organi
zacijoms, sustabdyta politinis 
teroras, žmonių galabijimas ir 
atsteigta konstitucinė tvarka 
Lietuvoje. Kol šitie reikalavi
mai nebus išpildyti, Amerikos 
lietuviai neduos jokios paramos 
Lietuvos valdžiai, bet kovos 
prkš ją!

Mass mitingo
Pirm. Kaz. Liutkus, 
Sek r. Stasys Butkus.

Bingiiamtūn, N. Y<
Artistės K. Jozevskaitės

koncertas

p-lės Jozevskaitės sveikata. Ar
tistė Jozevskaitė maloniai pa- 
ačiavo dalyviams už jos didelį 
atjautimą.

Paskiaus po vieną1 dalyvį pa
kvietė pasakyti po keletą žo
džių. O dalyvavusius vietos 
daininihkus-mėgėjus pakviesta 
padainuoti. Pirmasis padaina
vo p. St. Vaineikis, sekanti p-lė 
Polg.

Po trumpam programai pra
sidėjo linksmoji dalis vakaro 
šokiai iki vėlos nakties..

Rytojaus dienų, t. y. 28 d. 
g r. Lietuvių Svetainėje atsibu
vo koncertas. Programas buvo 

t labai turtingas ir kuopuikiau* 
šiai išpildytas-. P-lė Jozevskai
tė yra tikrai ir pilnai pasiruo
šus artistė-dainininkė, išlavin
tas balsas iki aukščiausio laips
nio, švelnus, malonus, puikiai 
valdomas, žavėjo Binghamlono 
publiką. Dainų ir muzikos sri
tyje šiek tiek apsipažinę žmo
nės sako, kad verta penkinę 
mokėti, kad išgirsti ją dainuo
jant.

Be p-lės Jozevskaitės dalyva
vo ir vietiniai artistai-daininin- 
kai, fotografas p. St. Vainei
kis, p-lė Nelė Petrauskaitė, p-lė 
Polg, p. Korikorienė i u. Kai- 
kora; pastarasis visien bkom- 
Danavo. Ponas Vaineikis, Pet
rauskaitė ir kiti dainininkai-ės 
taipgi labai patiko publiKai.

Tad reikia pasakyti, kad Bin- 
gbamtono lietuviai dar pirmą 
sykį turėjo tokių progą girdėti 
<>ki turininga ir artistiškų kon

certų.
Girdėt girdai, kad bingbam- 

toniečiai ir dar sykį norėtų gir
dėti p-lę Jozevskaitę dainuojant. 
Koncertas medžiagiškai nusise
kė vidutiniškai. Publikos, kaip 
dėl Binghamtono, buvo gana 
daug ir koncertą galima pava-

^/LIETUVON',
v per _

» KLAIPĖDA '-į
Tai Logiškas Kelias

Sekanti Išplaukimai:

Lituania 8 d. Vasario
Estonia 1 d. Koyo
Lituania 26 d. Kovo

Žiniom Kreipkitės j Vietos
Agentus ar j bendrovę:

B.A.L. 120 N. LaSalle St
Chicago

312 Second Avė.
S- Mlnnea polis, Minn. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
DEUTSCHLAND 

ALBERT BALLIN 
RESOLUTE, RELIANCE 

ir populiariški vieno kabin * 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmenį-, 
niai vadovaujamos

tonnis new yor' */|l <K0 IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

dinti pilnai nusisekusiu. Tad 
lauksime antro tokio koncerto 
ir tikimės, kad publikos dari 
dauginu susirinks.

Vytautas.

Nauja Sveikata ir Stipru-' 
mas Del Silpnų ir Pailsusių 

žmdnių s
Tukstnnčini vyru ir motorų* yra gavę, pui- 

kiauHiaM jiaHckmcH nuo vartojimo Nuga-Tone, 
visoje žalyje sveikatų ir stiprumo būdavo' 
tojų. Sio« puikion gyduoles HUatiprina nkH- 
v|, kepbnia Ir žarna*. Jos pataino apetitą, 
pagelbnti virškinimui, praAalina Inkstų no- 
rnalonumUH, praAnlina puhIūh lignu, stimu
liuoja vi«ą žmogau* Hintemą ir pražnlinu už- 
kietėjimų. .

Nugu-Tone prašalina galvos nknu<P*jimą, 
koktumų ir tulž km 'liga* padaro malonų 
kvapų burnoje, nuvalo apuivolu*! liežuvi, su
teikia ntžvcžinantl miegų, padauginu menkų

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akuščr-

Confinernent reikuluope patui liau
ju namuose arba ligonbutyjo. Mo
terims Ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki- 

»tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
kampus 31-mos gatvės

• Tel. Yu.ds 1119

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Tard- 40’!
Mis. Anielia Jarusz-Kausliillas

• AKU4ERK.
3252 So. Halsted St.

žmonių svarumų, suteikia raudonų ir tur
tingų kraujų, sustiprina raumenis ir ner
vus. NiiMipirkit buteli nuo savo vaistininko, 
vartoklt jas |>er 20 d'cnų ir Jei pa*ekmės 
nebūti pageidaujamo, grąžinkit likusias gy
duoles jain atg'Rl, jūsų pinigai bus sugrą
žinti. Aiadsaugokit ^imitacijų, žiūrėkit, kad 
gautumėt t.k ras Nuga-’l’one.

Viliau l. ui

>tate

M ulei >« ir tuerg] 

n oš vreipkitia si 

reikalais nuo 12 ib 
3 vakaro. Kitu lai 

ku pagal įsutart}.

Baigusi ><k<i4c- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanij’os ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapafė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

v

i
i Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių {tempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

DR. G.
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. i 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679.— ---- — -------

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS ‘/VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdalyta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkįemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
DRiš tas

KAUNO ALBUMAS ........................................................   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

• Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................   55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Advokatai
Z.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p.' p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. iURCFllONIS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidųrmiestyj: 
Room 1726 i 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipęi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0034

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200 
k ■ L H

^ DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 

18th Stų netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10-12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: J 8110< NBkJ*
| South * hore 2288
’ Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

h II ■■ !■■■■■■ I I

Gruodžio 28 d., binghamto- 
niečiai turėjo labai malbnią 
viešnią, kuri jau senai buvo 
laukta, — tai Lietuvos valsty
binės operos dainininkė p-lė 
Kamilė Jozevskaitė.

Dieną prieš tai artiste atvy
ko į Binghamtoną ir tą patį 
vakarą Benett viešbutyje buvo 
suruoštas jos pagerbimui ban
ketas. Dalyvavo labai gražus 
vietos lietuvių būrelis. Po ska-

tiniai. iSplaukimai 
Del permito ir kiti* |nforryia- 
ei jų kreipki 18s prie vietinių 
agentų arba prie

HimburiiAit’raUine
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.
■ , ■ ■, L. - —-- - i ■ ■

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekose—3Sc Ir 65c nuošuka* Ir 
dudeli. Childron's Muatoiolė (ieugves- 

nš forma) SSc.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster, I 1

nios vakarienės vakaro vedė
jas p. Balčikonis pakvietė vi
sus dalyvius išgerti tostą už

ADVOKA/A« 
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos vlsuore teismuose. — Ab- 
stralctid. — f ngral lojimai. ---- Pas
kola pinlRų A it U raorKieiarriH.

L ■■ ■ <■ '»

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEB

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St* Room 531 
Tel. Central 6390

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

, ! II.. n..— >■

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vukjr is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivtlnne Roosevelt 9090 

Namų Tele/oCry Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais , 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v., v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios. t 

X... „ . , ! ...... —

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Ofiso Tel. Boulevafd 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfav 8858

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1762

f
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KORESPONDENCIJOS
dinti pilnai nusisekusiu. Tad 
lauksime antro tokio koncerto »
ir tikimės, kad publikos dari 
daugiau susirinks.

Vytautas.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Baltimore, Md
Masinis protesto mitingas pa

smerkia Lietuvos smurtinin
kus ir reikalauja atsteigt de
mokratinę tvarką, paleist iš 
kalėjimų suimtuosius ir pa: 
naikinti mirties bausmę.

RODYKLĖ! No. «H
Virimo Receptas

kas paklaustų jūsų kokis:
yra tipiškai Amerikoniškas, 

pajus be abejo gautų garbin- 
Pajus yra mėgia- j

.Jeigu 
maistas 
obuolių 
gą paminėjimą. Pajus yra 
mas užgandis ir obuolių pajus yra; 
ypač skanus kada darytas iš anksty-1 
vų obuolių. Mes tankiai teiravomės, 
delko obuolių pajus valgomas, dėl | 
lukštų ar dėl vidurių! Tiktai patėmir 
ję valgyklose užkandų prašytojus git- 
lit pamatyti kaip pajus tankiausia 
amenamas. Sekantis 
toks ,kuriu pataps i 
jūsų šeimynoj.

tankiausia 
receptas yra 

mėgiamu valgiu 
Išbandykit ji šiandien.

Košės Pyragas 
obuolių košės 
sėlenų (all-hran) 
riebalų 
rudo cukraus 
razinkų 
kurrantų 
miltų -.s \

Naminiai Pasigelbejimai
Nuvalymui suteptų rakandų, nu- 

1 šluostyk medį su ■ skaruliu nu gręžtu 
karštame vandenyje. Nušluostyk vi
siškai kitu skaruliu ir nušveisk kaip 
paprastai.

Sausa druska arba actas trinamas 
ant marmuro plėtmų prašalins plot
inus lengvai.

Ulbai svarbu, kad grindys butų 
visiškai nuvalytos pirm dėjimo ant jų 
skysto vaško, nes kitaip vienos dalys 
bus tamsios, kitos šviesios.

Užlaikymui šluotos gerame stovy
je reikia parniūkti j .karštas 
pamazgas sykį savaitėje kad 
tetų šiaudai.

Grožės Patarimai
Blogas kraujas, kaip 

žmonių tiki, nėra tai paprastai 
žastis blogos odos ir išvaizdos; 
paprastai paeina nuo išlaukinių 
šų vadinamų parazitais kurie 
veisia odos skylutėse. Jeigu 
oda yna šiurkšti ir suaižėju

muilų 
sukie-

dauguma 
p rie

tas 
prie- 
užsi- 
jusų 

arba jei 
pilna pučkų ar dėmių, tai reiškia kad 
orios skylutės' 
da. skylutėms tinkamai kvėpuoti, 
taip pasidaro tinkama din 
sakant, bakterijų augimui, 
žmogaus oda nuolat keičiasi, 
sykį mazgojant 1 ....
mirusią odą. Tai senai odai mirš
tant nauja susidaro. I

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš

kia pusryčių valgį, bet tas žodis tu
ri platesnę reikšmę . Žodynas paro- 

' do kad grudai yra tai iš žolių išau- 
bu- ganti javai kurie duoda mums mais- 
kas;to visam metui — o ar tie 

randasi kad nepadarytumet

druskos
gvazdikų
imbiero (ginget)
cinamono

Obuolių

1 puodukas
l puodukas
‘a puoduko
1 puodukas
1 puodukas
’a puoduko
2 puodukai
1 šaukštukas
1 šaukštukas
U šaukštuko
1 šaukštukas
’4 šaukštuko
Suleisk riebalus ir cukrų. Dadėk 

razinkas, kurrantus, sėlenas ir obuo
lių košę. Paskui miltus sumaišytus 
su soda, druska ir prieskoniais, 
maišyk gerai. Kepk taukuotoj 
kine j vidutiniškam karštyje.

užsikimšę, kas neduo- 
ir 

taip 
Kožno 
Kožną 

; veidą, jus nutrinat 
Tai senai

Lietuvių svetainėje 18 d. 
šio įvyko masinis lietuvių 
testo mitingas prieš Lietuvos 
smurtininkus, ginkluota jėga 
nuvertusius teisėtai išrinkta I 
demokratinę valdžią ir įsteigu
sius diktatoriškų fašistinę val
džią Lietuvoje. Mitingą suren
gė vielos LSS 1 I kuopa. Kal
bėjo P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Žmonių buvo susi
rinkę apie trys šimtai ir visi 
kuoramiausia klausėsi rimtų 
kalbėtojaus įrodymų apie Lie
tuvos padėtį ir smurtininkų pa
darytus nelegalius žingsnius, 
sutrempiant Lietuvos 'konstitu
ciją ir Lietuvos žmoųių visą 
IRytąją laisvę, kurie tiek daug 
už ją yra kovoję per šimtme
čių eiles. Smurtininkams kaip 
vienu balsu priėmė sekančią 
rezoliuciją:

sau- 
prd-

p-lės Jozevskaitės sveikatą. Ar
tistė Jozcvskaitė maloniai pa- 
ačiavo dalyviams už jos didelį 
atjautimą.

Paskiaus po vieną1 dalyvį pa
kvietė pasakyti po keletą žo
džių. O dalyvavusius vietos 
daininihkus-mėgėjus pakviesta 
padainuoti. Pirmasis padaina
vo p. St. Vaineikis, sekanti p-lė

Po trumpam programai pra
sidėjo linksmoji dalis vakaro 
šokiai iki vėlos nakties.

K y tojaus dieną, t. y. 28 d. 
gr. Lietuvių Svetainėje atsibu
vo koncertas. Programas buvo 
labai turtingas ir kuopuikiau- 
šiai išpildytas*. P-lė .lozevskai- 
tė yra tikrai ir pilnai pasiruo
šus artistė-dainininkė, išlavin
tas balsas iki aukščiausio laips
nio, švelnus, malonus, puikiai 
valdomas, žavėjo Binghamtono 
publiką. Painų ir* muzikos sri
tyje šiek tiek apsipažinę žmo
nes sako, kad verta 
mokėti, kad išgirsti ją 
jaut.

Be p-lės Jozevskaitės
vo ir vietiniai artistai-daininin- 
kai, fotografas p. St. Vainei
kis, p-lė Nelė Petrauskaitė, p-lė 
Polg, p. Korikorienė ir p. Kai- 
kora; pastarasis visiems ekom- 
□anavo. Ponas Vaineikis, Pet
rauskaitė ir kili dainininkai-ės 
taipgi labai patiko publikai.

Tad reikia pasakyti, kad Bin- 
ghamtono lietuviai dar pirmą 
iykį turėjo tokią progą girdėti 
okį turiningą ir artistišką kon-

dainuo-

dalyva-

Su- 
blc-

Protestas prieš Lietuvos 
sm artininkus

Virtuvėn Patarimai
Vaisių košių indai ir stiklai 

teliai turi visada būti 
juose 
klaidos laike valgių rengimo.

Ryžiai, grudai ir kreklai reikia lai
kyti sausai kiek galima ir todėl turi 
būti padėti aukštai ant lentynų.

Rudasis cukrus reikia laikyt drėg
noj vietoj arba ledų šėpoj kad nesu- 
kietėtų j grumstus.

Actų reikia laikyti atokiai nuo švie
sos kada jis būna pilnam stiprume.

ir 
sužymėti grudai 

rugiai, 
Kviečiai 

nueina į malūnus ir gryžta pas mūs 
į virtuves kaipo miltai. Kukurūzai 
sutrinami j gatavą valgyti padarą, 
sudaromi j miltus arba krakmolą ar
ba pakeičiami i kitokį valgomą daik
tą. Reikia priprasti valgyti grūdi
nius valgius. Jie priduoda spėką ir 
energiją dirbimui.

nėra tai kviečiai, kukurūzai, 
avižos, ryžai, ir miežiai?

nniiniininiiiniiinn xxxyxxxxxxxxxxxxxxxtyxytv

Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 rtt. iki 8:30 vak. 
Nedėliomis: 1(K 

GERAS 
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
kas nori

DENTIST GRUBMAN 
*3464 So. Halsted St.

iki 12 diena*

KrPONAS

Atnešk si kuponą su 
s;i\un, — nuleisiu 
20' , už darbą pra
dedą prieš Vasario 

1 diuna. 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUDAVOKIT STIPRUMA
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

_ (jydolėr, - Tonikas - Laxative
>ahar Pirmiau

vėju ir lietumi yra labiausiai pa- 
visuose metuose. Mažos slogos 
į Gripą.
kitų pavojingų ligų ir yra priežas-

Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo

Pneumoniją, Influenzą,

Kadangi šių metų gruodžio 
17 d., besirengiant Lietuvos vi
suomenei pagerbti Lietuvos 
prezidentą K. Grinių dėl jo 60 
metų gimimo sukaktuvių, gink
luota klerikalinių fašistų ir ka
rininkų gauja nakties metu už
puolė prezidentą, ministerius ir 
Seimą ir smurtu nuvertė teisė
tą Lietuvos valdžią;

Kadangi tie krikščionių de
mokratų ir tautininkų sukurs
tyti smurtininkai suėmė šim
tus socialistų, uždarė laikraš
čius, sutrempė darbininkų or
ganizacijas, pasigrobė jų iždus 
ir pasiskelbė save esant “nau
ja Lietuvos valdžia’’;

Kadangi jie įvedė krašte dik
tatūra ir dabar žada pakeisti 
respublikos konstituciją taip, 
kad jie galėtų valdyt kraštą 
prieš žmonių valią, tai 
Tebūnie nutarta, kad šis Balti- 
morės lietuvių susirinkimas 
Lietuvių Svetainėje, 300 žmo
nių skaičiuj.', kelia griežčiau
si protestą prieš “krikščioniš
kus” ir “tautiškus” fašistus ir 
jų begėdišką smurtą; ir taip 
pat

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis susirinkimas pareiškia, jo- 
gei Smetona, Valdemaras ir jų 
sėbrai yra ne Lietuvos teisėta 
valdžia, bet besąžipiški uzurpa
toriai, sulaužę savo priesaiką ir 
sumynę krašto įstatymus; ir 
pagaliau

Tebūnie nutarta, jogei šis su
sirinkimas reikalauja, kad tuo
jau butų sugrąžinta laisvė ne
kaltai suareštuotiems žmonėms, 
spaudai ir darbininkų organi
zacijoms, sustabdyta politinis 
teroras, žmonių galabijimas ir 
atsteigta konstitucinė tvarka 
Lietuvoje. Kol šitie reikalavi
mai nebus išpildyti, Amerikos 
lietuviai neduos jokios paramos 
Lietuvos valdžiai, bet kovos 
prieš ją!

Mass mitingo
Pirm. Kaz. Liutkus, 
Sekr. Stasys Butkus.

Girdėt girdai, kad bingham- 
toniečiai ir dar sykį norėtų gir-

Koncertas medžiagiškai nusise
kė vidutiniškai. Publikos, kaip 
iel Binghamtono, buvo gana 
daug ir koncertą galima pava-

S* LIETUVON ♦<
V pei*

* KLAIPĖDA
Tai Logiškas Kelias

Sekanti

Lituania
Estonia
Lituania

Žiniom Kreipkitės j Vietos 
Agentus ar j bendrovę:

B.A.L. 120 N. LaSalle St
Chicago

312 Second Avė.
S- Mlnneapolis, Minn.

Išplaukimai:

8 d. Vasario
1 d. Kovo

26 d. Kovo

TEN IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
DEIJTSCHLAND 

ALBERT BALLIN 
RESOLUTE, RELIANCE 

ir populiariški vieno kabin ’ 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni-, 
niai vadovaujamos

new yor- /|| <KO IKI KAlL 

LvUno ir atgal
I « \

Plūs 7J. S. Revenue taksai

Nauja Sveikata ir Stipru-' 
mas Del Silpnų ir Pailsusių 

žmonių
Tukntnnčini vyru ir moterų yrn gavę nui- 

kiauaias ]>anckmc>» nuo vartojimo Nuga-Tone, 
visoje Salyje sveikata ir stiprumo būdavo* 
tojų. fcioH puikios gyduolŽH sustiprinu skil
vi, kepbnis ir žarnas. Jos pataiso apetitų, 
pagelbsti virAkinimui, prašalina inkstų ne- 

; malonumus, prašalina pūslės ligas, stimu
liuoja visų žmogaus sistemų ir prašalina už
kietėjimų. ,

Nuga-Tone prašalinu galvos skaudėjimų,* 
koktumų ir tulžies 'ligas padaro malonų 
kvapų burnoje, nuvalo aptiivėtusf liežuvi, HU* 
teikia atšv'cžinantl miegų, padaugina menki) 
žmonių svarumų, suteikia raudonų ir tur
tingų kraujų, sustiprina raumen.'s ir ner
vus. Nusipirkt buteij nuo savo vaistininko, 
vartoklt jas iht 20 d'enų ir jei pasekmės 
nebus pageidaujamo, grųžinkit likusias gy
duoles jam atgal, jūsų pinigai bus sugrų- 
žinti. AiHisHugokit ^imitacijų. Žiūrėkit, kad 
gautumėt t.k ras Nuga-Tone.

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušėrr

Confinernent reikuluone patuiiini- 
ju namuose arba ligonbutvjn. Mo
terims ir merginoms patarimuH 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki

ntam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
K.unpati 31 -mos gatves

• ’Lel. Yuids 1119

Y ar<1-
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

• AKU4ERK.
3252 So. Halsted St.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

U n te Hnnk

Moterys ir mergj 
nos kreipkitia si 

reikalais nuo 12 iin 

S vakaro. Kitu lai 

ku pagal sutarti*

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose ' mote 
rims ir rnergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite ds 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

„„ ------------------- .
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

N'aprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare
Tel. Boulevard 0313

~ ---------------

i Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Rusiškos ir Turkiškos Vanos \
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
H

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

CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS ‘^VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdalyta ......................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ............ $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, « 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkjemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias h 
pnŠtiis

KAUNO ALBUMAS .............................................................   50<
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........................  $7,00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................................. 50c

• Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...................... u..................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p.* p.
Gyvenimo Vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėlioinis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidųrmiestyj: 
Room 1726 ,

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0034

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

*M)R. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

Dienomis) CanaI 
8110. Naktj

South 'hore 2288
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

žiema, su savo didelėmis permainomis oro, sniegu, sli
dumų, darganomis, 
vojingas sezonas 
tankiai išsivysto 
Difteriją ir daugelį 
timi mirties.
nuo slogų, tai užlaikymas savo kūną stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų, bakterijų — užlaikykit 
savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemą su geru tonikų. SALUTE BITTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris budavoja sistemą ir laxative, kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatą vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien savo vaistinėj.

Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO.

616 W. 31st St., Chicago, Itt.
Tel. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

Binghamton, N. Y.
Artistės K. Jozevskaitės 

koncertas

Garsinkities “Naujienose

Gruodžio 28 d., binghamto- 
niečiai turėjo labai malonią 
viešnią, kuri jau senai buvo 
laukta, — tai Lietuvos valsty
binės operos dainininkė p-lė 
Kamilė Jozevskaitė.

Dieną prieš tai artiste atvy
ko į Binghamtoną ir tą patį 
vakarą Benett viešbutyje buvo 
suruoštas jos pagerbimui ban
ketas. Dalyvavo labai gražus 
vietos lietuvių būrelis. Po ska
nios vakarienės vakaro vedė
jas p. Balčikonis pakvietė vj-. 
sus dalyvius išgerti tostą už |

Savaitiniai išplaukimai' 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietiniu 
agentų arba prie

HainburgAn’iKcavnne
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

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

Gyląs ir Skausmus

Vl»o«e aptiekoM—35c Ir 55c puodukas Ir 
duduti. ChUdron'a Muatoioū (lengvu- 

nd forma) 35c.

Geresnis nei Mustard PJaster.

K.JURGELIONIS
advoka/a®

Miesto Ofisas
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuore teismuose. — Ab
straktai. —• ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

■ 1^ I ■ I 11MM

Ijohn b. borden 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teic.tlnne Roosevelt 9090

Nlųnų Tele/«,Asr Republic 9600 
■■ fTBl" - ■ M J

\ --------

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

• Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. BoulevaM 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER '

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais , 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dina.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tol. Fairfav 8858 

_____________________________________ J

r V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicafo 
Tel. Yards 4681

7—9 v., v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioi.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

h9
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busią patenkinti, nes Lietuvos valdžia patekusi į “tautiš
kai nusistačiusių žmonių” rankas!

Visi šitie fašistų melai subyrėtų į dulkes, jeigu Kau
no diktatoriai nekonfiskuotų pažangiosios Amerikos lie
tuvių spaudos ir leistų Lietuvos žmonėms pamatyti, kaip 
atsiliepia apie gruodžio 17 d. perversmą musų laikraš
čiai. '

Kauno diktatoriai žino puikiai, kad šiandie tarp Ame-
I7.oi’rikos lietuviu nė 10% nepritaria jiems. Bet jie meluoja 

8.50 
1.75 
1.25 

. .75

18.00
4.00

DVARININKŲ TARNAI

Smetoninės “valdžios” žemės ūkio ministeris Aleksa 
pareiškė, kad žemės reformos vykinimas Lietuvoje eisiąs 
lėtesniu tempu. Dvarai, kurie turi ne daugiaus kaip 150 
hektarų, busią tuo tarpu visai neskaidomi, išskiriant tuos, 
kurie buvo nužymėti pernai metais. Be to, busiąs panai
kintas draudimas supirkinėti žemes, idant naujakuriai, 
kurie neįstengia išlaikyti ūkį savo rankose, galėtų par
duoti savo žemes ekonominiai stipresniems elementams.

Tai yra labai įdomus pareiškimai. Jie nušviečia gruo
džio 17 d. “putšą” aiškiau, negu visi Voldemaro manifes
tai ir fašistinės spaudos sapaliojimai.

Iš žemės ūkio ministerio žodžių matome, kad dabar
tiniai Lietuvos valdovai yra stambiojo žemės ūkio reika
lų gynėjai, trumpai sakant — dvarininkų tarnai. t

Jie nori sustabdyt žemės reformą ir kartu duoti pro
gos stambiemsiems žemės savininkams įsigyti dar dau
giaus žemės. Jie tikisi, kad daugelis naujakurių, dar iki 
šiol neįstengusių pasistatyt trobas ir susitaisyt savo ūkį, 
bus priversti parduot savo sklypus žemės.

Bet kur tuomet tie naujakuriai dėsis? Apie tai sme
toniniai “tautos gelbėtojai” negalvoja.

Čia pasireiškia milžiniškas skirtumas tarpe pirmes
nės, ^iemokratinės Lietuvos valdžios ir dabartinių dikta- 
torių. Vai. liaudininkai, o ypač socialdemokratai, stengė- 
si suteikti paramą neturtingiems naujakuriams. Tuo gi 
tarpu Smetona su Voldemaru nori tuos naujakurius vėl 
paversti bežemiais! Ekonominiu atžvilgiu, jie nori Lietu
vą sugrąžinti ton pačion vieton, kurioje ji buvo carizmo 
laikais.

Taigi dabartinė fašistinė Lietuvos “valdžia” yra at- 
žagąreiviškesnė net ir už buvusias klerikalų valdžias.

Bet kuomet ji taip atvirai stoja už dvarininkų reika
lus, tai klausimas, ką Į tai pasakys valstiečių masės, ypa
tingai mažažemiai ir bežemiai.

ir gana — ir ką tu jiems padarysi!
Kaip ir Maskvos diktatoriai, Lietuvos smurtininkai 

mėgina atsiremti ne tik durtuvu, bet ir melo propa
ganda.

Prispaudę karo stoviu Lietuvos liaudį, jie gali kurį 
kuką ją vadžioti už nosies. Bet jie neapgaus amerikiečių. 
Tam pačiam Smetonos-Voldemaro šlamšte pasakyta:

“Amerikos lietuviai sudaro trečdalį musų tautos. 
Jų parama Lietuvai yra vienintelis didžiausias pliu
sas, ką jau Lietuva patyrė ne vieną kartą. Neskai
tant kas metai Amerikos lietuvių persiunčiamų gimi
nėms 5-6 milijonų dolerių, jie mums padėjo tiesti pir
muosius prekybos ir pramonės pamatus. Kiekvienam 
kilnesniam Lietuvos darbui Amerikos! lietuviai širdin
gai gelbsti”.

Tikra tiesa. Bet Amerikos lietuviai niekuomet negel- 
fašizmui, judošystei ir avantiūrizmui. Jeigu Kaunobes

diktatoriai mums netiki, tai tegul jie pamėgina atsiųsti 
Amerikon savo agentus pasipinigaut: tuomet jiems akys 
atsivers!

Bronys Raila

Bruožai apie Lietuvos 
moksleiviją

(Pabaiga)

nimo įtekmėmis mokyklai ir 
moksleiviams pasireiškimu. 
Jums, Amerikos lietuvių besi
mokanti jaunuomene, turėtų 
būti įdomu pažinti savo tėvy
nės tokios pat padėties tautie
čius, t. y. moksleiviją, o ir 
jums*, senesnieji lietuviai, taip 
pat turėtų rūpėti, kaip dirba ir 
kaip rengiasi dirbti valstybė! 
priaugančioji jaunuolių karta. 
Lietuvos neturtingesniejiy mok
sleiviai yra dėkingi jums už 
aukas, kurias šiokiais ar tokiais 
budais suteikėte, ir visi žino 
apie Ameriką. Tik nežino, kaip 
ten lietuviai moksleiviai gyve
na ir kodėl laikraščiuose jie 
tiek mažai apie save rašo.

Kaip pradžioje esu sakęs, vėl 
priminsiu, kad musų akimis 
žiūrint, lietuviai moksleiviai 
Amerikoje net kaip reikiant 
neišnaudoja to skiriamo jiems 
“Naujienose” ‘puslapio.

Dar turiu vieną norą, kad šis 
mano straipsnis ne tik supažin
dintų Lietuvos moksleivius su 
Amerikos lietuviais mokslei
viais ir lietuvių visuomene, bet 
kad ir duotų galimybes sueiti 
šiokiu ar tokiu budu į artimes
nius santykius. Neminėsiu, ko
kia butų to tampresnio susiar
tinimo nauda ir budai, kas- no
rės ir taip juos suras. Čia no
rėčiau tik Lietuvos daugelio 
moksleivių pageidavimą viešu
mon iškelti.

Baigdamas siunčiu draugiš
ką pasveikinimą visai besimo
kančiai Amerikoje Lietuvos 
jaunuomenei ir visiems kitiems 
užjūrio tautiečiams.

Bendros mintys ir 
darbai te jungia mus.

bendri

♦

Kur Jus Busite 
į 10 Metų

<iš
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Ar “algos diena” reiškia viską dėl jūsų?
Ar jus galite atsidėti ant savo savaitinių al
gų dėl pragyvenimo?

*
Mes manome, kad ne, bet daugelis turi taip 
daryti. JUMS nereikės.

Investuokite dabar į musų Saugius Bonus 
ir Morgičius. Jie uždirbs dėl jūsų 6' <. Jie 
padidins jūsų įplaukas iš kurių pasidarysi
te neprigulmingas ir turėsit patogumų.

Doleriai investuoti tokiu budu dirbs smar
kiau, greičiau ir ilgiau negu jus patys ga
lėtumėt dirbti.

Daleiskit su jumis apie tai pasikalbėti.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS 
Manageris Lietuvių Department©

I
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CENTRAL““ BANK I
H 1110 West 35th Street
jį CHICAGO, ILLINOIS

M

Lietuvos . moksleiviai turi 
energijos visokiems dalykams 
dirbti ar organizuoti, bet nėra 
įpratę sistematingai dirbti. To 
sistematingumo ir bendrai dar
bingumo lietuviuose mokslei
viuose yra per maža. Pav., leng
va pastebėti, kad žydai moklei- 
viai daug daugiau dirba ir, ži
noma, tampriau sutvirtina šio
kias ar tokias žinias. Mėgsta 
daugelis sportą, bet mažiau, ne
gu kitose šalyse, kad ir Pabalt- 
jurio valstybėse.

Del mokymo sistemos Lietu-, 
vos mokykloje ir apskritai dėl 
mokslo įstaigų sistemos daug 
kas butų galima pasakyti. Čia 
tik bendriausiais bruožais tėra 
galimybės apibrėžti tuos vi
sus dalykus.

Kaip jau sakyta buvo, 
kyklų tipo atžvilgiu buvo 
imta prieškarinės,, Rusijos 
tema, trupučiuką kai kur 
keista. Liaudies mokyklą, vadi
namą Pradedamąją Mokykla, 
sudaro keturi skyriai, kuriuos 
mokinys baigia per 4 metus, 
o gabesnis ir greičiau. Tęsian
tis mokslą toliau gali stoti į 
žemesnes žemes ūkio mokyk
las, amatų mokyklas ir t. t., bet 
dažniausiai to nedaro, b stoja 
tiesiog gimnazijos pirmon kla
sėm Yra 8 klasės, išeinamos 
per 8 metus. Baigiant yra lai- 
kofrii vaidinami brandos egza
minai; iš klasės į klasę perėji
mui egzaminai nedaromi. r To
liau visur galima mokytis: uni
versitete, žemės ūkio akademi
joj ir kt. Gi keturias Jtlases 
baigus, yra aukštesniųjų prak
tikos mokyklų: technikos, pie
nininkystės ir daug kitų.

Tai toks, trumpai sakant, 
yra mokyklų tipo sutvarkymas 
Lietuvoje. Labiausiai yra išsi
plėtusios gimnazijos, kas yra 
kraštui net žalinga. Atrodo (o 
gal tas ir tiesa yra), kad musų 
krašto žmones nemėgsta prak
tiško, rankų darlx>, vis ieško
dami “lengvesnio” amato. Del 
tos priežasties amatų ir kitos 
mokyklos yra menkai išsiplė
tojusios, o gimnazijos perpildy
tos. Dauguma gimnazistų pu- 
siaukely suklumpa, daugelis 
baigę neturi lėšų universitetą 
lankyti, ir kokia nauda iš to
kių žmonių, kurie šį tą žilio ir 
nieko nežino. Pirmiau toki gau
davo pradžios mokyklų mokyto
jų vietas, bet lengva įsivaiz
duoti “pedagogą”, kuris prieš 
porą menesių pats suolą teap- 

Bet dabar, anot to fašistų laikraščio, amerikiečiai jau leido.

korespondencijos!

Waferbury, Gonn.
Protesto rezoliucija

gerove?

Keistų dalykų dedasi Amerikoje, kuomet kapitalisti
nė spauda tiek daug rašo apfe “prosperity”.

Pernai metais spalių mėnesyje Jungtinėse Valstijo
se užsidarė 87 bankai, kurie turėjo $19,991,000 indėlių. 
Lapkričio mėnesyje subankrutavo 154 bankai su $47,- 
843,000 indėlių. Gruodžio mėnesio pirmomis trimis savai
tėmis suklupo 85 bankai, kurių depozitai siekė daugiaus 
kaip 37 milionus dolerių.

Jeigu Amerikoje tokia didelė “gerovė”, ,tai kodėl ban
krutuoja bankai?

MELO PROPAGANDA
■ ■■ >

Lietuvos fašistai, matyt, yra gabus Rusijos bolševi
kų mokiniai.

Kaip Rusijoje yra uždaryti visi nepritariantys val
džiai laikraščiai, taip ir Lietuvoje spaudos laisvė tapo pa
naikinta. Socialdemokratams visai neleidžiama savo raš
tų spausdinti, o vai. liaudininkams duodama rašyti tiktai 
tokius dalykus, kuriuos toleriuoja karo cenzūra.

Užtai visokiems klerikališkiems ir fašistiškiems šun- 
lapiams dabar pilniausia laisvė mulkinti žmones, kaip tik 
jie išmano.

Smetoniniai tautininkai, įsirioglinę į valdžią su ka
rininkų durtuvų pagalba, dabar leidžia Kaune dienraštį 
“Lietuvį”. Kaip šis spaudos organas apgaudinėja Lietu
vos žmones, musų skaitytojai supras iš straipsnio apie 
Amerikos lietuvius, tilpusio 2-am jo numeryje.

Tenai pasakojama, kad 907< Amerikoje gyvenančių 
lietuvių tai “orįanizuoti katalikai ir ištikimi tautininkai”. 
Po “ištikimais tautininkais” Lietuvos fašistų dienraštis 
supranta, žinoma, tokius “patriotus”, kaip Smetona.

Toliaus, tas laikraštis pasakoja, kad Amerikos lietu
viai buvę labai nepatenkinti vai. liaudininkų ir socialde-^ 
mokratų valdžia; kad dėl tos priežasties amerikiečiai pa
liovę aukoti Lietuv()s>»eikalams ir net siųsti pinigus Lie
tuvon.

Parėmimui šito savo begėdiško melo fašistų organas 
nurodo į Brooklyno “Vienybę”, kuri, girdi, esanti “kai
rusis” (!) laikraštis, o betgi peikusi Sleževičiaus valdžią. ‘

mo-
pa-

pa-

Lietuviai DaKjarai

* x buvo mo- 
sugyvendinti, 

užuot lo- 
k lašinių moks-

Lietuvių Progresyvių Drau
gijų Sąryšis laikytame savo su
sirinkime sausio 3 d. 1927 m., 
Venta Hali, 103 Gren St 
terbury, Conn., varde
gijų, kurios susideda iš 7,000 
narių, priėmė šią protesto rezo-

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 Iki 8 vakare.
Res. 3201 So» VVallace Street

Wa- 
12 d ra u-

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: Į iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Dėstomieji mokslo dalykai, 
žinovų nuomonė, yra kai kurie 
labai pasenę ii’ nebeatitinka 
naujausioms laikams, o kai ku
rie labai blogai sutvarkyti. Iki 
šiol mokykla, ypač gimnazijos 
ir mokytojų seminarijos (4 kur
sai -|- 4 klases), buvo suklasi- 
namą, tuo budu didinant dar 
labiau nerealių “mokslininkų” 
skaičių. Kairioms srovėms švie
timo vairą paėmus, žadama bu
vo daryti daug radikalių refor
mų. Žadama 
kyklą labiau 
surealinti ir, 
tynų k. ir kitų
lų, sustiprinti matematikos ir 
gamtos mokslų dėstymą.

Senesnieji mokytojai kaž kodėl 
nelabai mėgsta naujoms sąly
goms prisitaikinti ir vartoja 
pasenusius metodus. žinoma, 
tokie mokytojai, kad ir emeri
tai, turės būti pamainyti nau
jais. Naujų mokytojų išelidžia 
5 Mokytojų Seminarijos ir uni
versitetas, kuriame pedagogi
kos mokslai stengiamasi rei
kiamoje aukštumoje pastatyti.

Dabartinėje Lietuvos spaudo
je ir socialiuose žurnaluose 
daug yra apie įvairius mokyk
lų reformos dalykus rašoma. 
Straipsnyje plačiau nėra gali
mybės išminėti eibė skirtingu
mų ir nuomonių, taip pat to
kioje įvairybėje sunku ir bend
rų išvadų padaryti, tik bend
ras ūpas galima nurodyti. O 
tas ūpas daugumos yra toks: 
mokykla privalo išauklėti ne 
sausų teoretinių žinių pripildy
tas moksleivių galvas, bet mąs
tančias, pažįstančias gyvenimą 
ir aplinkinį pasaulį ir kritiškai 
tą j vertinančias asmenybes. 
Panašių nuomonių, kaip jau 
kartą minėjau, prisilaikė buvu
si Lietuvos 
bė ir reikia 
niui žodžiai į 
realizuotis.

Nedvejodami galime 
kad dabartine Lietuvos 
la stovi kryžkelyje, 
vyrauti tendencijos ją naujon 
sritin pasukti, pritaikyti gyve
nimui, imli taikinti taip vadb 
narnos Darbo Mokyklos prin
cipus;

Mokyklos veidui pasimainius, 
žihoma, pasidarys kitoks ir 
moksleivijos veidaę. »

7. Broliui amerikiečiai!
Kiek leido galimybės, nušvie- 

čiau Lietuvos moksleivijos pa
dėtį, sąryšyje su pačios mokyk
los menku paanalyzavimu ir po
litinio bei visuomeninio gyve-

švietimo vadovy- 
tiketis, kad ilgai-

darbus pradės

mokyk- 
beti ima

1. Mes- pasmerkiame smurti
ninkų fašistinius žygius Lietu
voje, kurie nuvertė teisėtų žmo
nių valdžių, sulaužydami val
stybės konstituciją.

2. Kadangi jie įvedė krašte 
diktatūrą ir dabar žada pakeis
ti respublikos konstituciją, taip 
kad jie galėtų valdyti kraštą 
prieš žmonių valią tik deliai 
savo ypatiškų interesų.

3. Mes nepripažystam ir’ ne- 
pripažinsim diktatorių valdžios, 
kuri tapo sudaryta smurto ke
liu.

4. Mes pasižadam kovoti prieš 
Smetoną, Voldemarą ir visus 
smurtininkus.

5. Mes rėmėm ir remsime bu
vusią teisėtą žmonių valdžią.
6. Taipgi mes reikalaujam, kad 
Prezidentas Kazys Grinius ir 
Ministerių Kabinetas butų su
grąžinti prie valdžios.

Sąryšio valdyba:
Pirmininkas G. J. Kazlauskas,
Sek r. P. Motiečius,
Iždininkas Geo. J. Zasky.

Phone Canal 6222

l DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

! Telefonas Boulevard 1939 \
I DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

į Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

TZ t j j nuo 9 ikt II vai. ryte; Valandos į nuo 6 8 va|. vakare

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Are.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu0 6 jkj 9 val. vafc

dr: m. t. strikol
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany A y e. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedžHoj lt iki 12 d.

V ■ ......................

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
dami) komų ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

DEScholl’s 
"Zano~pads

Aptiekoae ir 
čeverykų 

krautuvaae

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
j D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto,

• 1—3 po pietų, 7—9 vakare

nuo
nuo

Phone Cicero 3901-^-J-H

DR. A. P. GURSKIS
• DENTISTAS

1340 So. 48th Gt.» Cicero, UI.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Apart nedoldienių ir Seredų

Dr. A. Ji KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

! DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

k

Office Boulevard 7942

.. Dr. G. Z. Veželis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CH1CAGO, ILL.

"-„Res. 6600 So. Artesian Avė.
L Phone Prospect 6659
J Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
ChicaRO. III.

z

V. Š. Naryauckas, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas
1223 N. Ashland Avė.

Netoli Miiwaukee Avė,
Ofiso telefonas Brunsvvick 2889

Res.: Annitage 4258
Valandos nuo 7 iki 9 vakaro 

Nedalioj pagal sutarti

O-RAI ŽILVIČIAI10748 So. Michigan Avė.
Valandos; 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578 P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemloclc 2615
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jacobson liko pašautas, kada 
kitos šaikos mušaineriai puolė 
VVeiss ir nušovė Weiss ir Mur- 
ray ir taipjau pašovė advokatų 
W. W. O’Brien.

Man teko girdėti,'kad Biju- buvęs darbo ieškoti, kur ima 
nelis prisideda prie SLA. 226 darbininkus, kur ne, kur darbų 
kuopos ir rengiasi pradėti daug galima gauti, kur ne ir abelnai 
platesnį veikimą, negu kada būna daug draugiškų pasi
ners. Patartina tėvams prirašy- kalbėjimų.

svet. Lfbiųvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis mokinasi suvaidinti tą 
vakarų Br. Vargšo keturių 
veiksmų dramą “Gadynės Žaiz
dos”. Po to bus šokiai. Rose-

$1,000 už pardavimą 
munšaino

W<st Chicago Avė. policijos 
stoties teisėjas Padden nubaudė 
Adam Baciak, 906 N. Wood 
St., visu $1,000 už pardavimų 
munšaino jaunuoliui Anton 
Lawro\vski, J r., 1 I m. Baczek 
padavė apeliacijų.

Persišovė vaikams 
žaidžiant

Mrs. Elvira Wilkc 30 m. 2950 
W. 24 Ss., persišovė ir sunkiai 
susižeidė, kuomet kitame kam
baryje žaidė jos du vaikai, 7 ir 
1 Jos motina skubiai nuve
žė jų ligoninėn. Ji, matyt, tai
kė į širdį. bet nepataikė, te- 
ciaus persišovė krutinę ir kai-

Senelis nusižudė
Gari llansen, 2637 N. Sacra- 

mento Avė., buvo jau <32 metu 
senelis. Bet sunkiai dirbdamas 
visų savo amžių jis negalėjo 
susitaupinti tiek pinigų, kad 
galėtų ramiai senatvę praleisti. 
Jis gyveno pas gimines ir nors 
tie ji šelpė, bet vistiek pamaži 
baigėsi jo paskutiniai pinigai. 
Darbo gi jis niekur negalėjo 
gauti, nes visur ** atsakydavo 
jam, kad jis jąu yra per senas 
darbui. Iš nusiminimo deki 
tokios padėties jis keletu dienų 
atgal britva persipiovė sau ger
klę. Nuvežtas į ligoninę jis už
vakar pasimirė.

Munšainieriai buk statą 
savo kandidatus

Chicagos munšainieriai pasi
darę tiek stiprus, kad net Lan
dų atvirai kištis Į politikų ir 
net statyti savo kandidatus. Du 
tokie kandidatai j aldermanus 
jau esu pastatyti.

Pasak laikraščių, tukino mun- 
šainerių kandidatu į alderma
nus 13 varde, Town of Lake 
<sųs John “Dingbat” Oberta, 
priklausąs Šaltis šaikai. Oberta 
kartu su Šaltis ir kitais buvo 
apkaltintas už nušovimų kito 
butlegerio, Foley. Šaltis ir 
Koncil buvo teisti už to butle
gerio nušovimų, bet liko ištei
sinti. Tada valstija panaikino 
apkaltinimą ir prieš Obertų ir 
kitus, kadangi nebuvo vilties jų 
nuteisti. Oberta dabar sakosi 
kandidatuojąs “reikalaujant 
žmonės”. Esą daugelio bažny- 
ių delegacijos buvo pas jį at
vykusios prašyti jį kandidatuo
ti ir jis apsiėmęs.

Kitas munšainerių kandida-

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
išie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika thenų nuo pa
skelbimo.

1 Adumaieten F"
2 Ambrasericini K
3 Andickas An
4 'Aucenas Chas
6 Baubinas John
7 Balsys Petras
11 Beda Millie
29 Dovidaitis Anne
33 Erčius M
35 Janusauskas Izidorius
37 Čekes Emily
16 Jakan Margis
47 Jocius.? Mike
51 Ka|»ochis Louis
52 Karels John
53 Kentras Joseph
63 Liakas A
70 Matunaitis Jonas

71 Mierkis J
72 Miknaitei Jozei
78 Pakudajtis Joseph
82 Petraitis Domenikas
83 Petkienei Monika
89 Poskus Agota
93 .Raila Pranas
101 Skramousky Alois
103 Slevinskene Marta
104 Slėnis D
105 Stapolonis Miss Ch
109 Stankovskas Antanas
118 Toleikene Amelija
122 Valentą E
124 Vienelauski Peter
125 Viesniaeskienei L
126 Viskant John
133 Žakas Daniel

Lietuvių Rateliuose
North Side
Gražus vakaras

v

Bijūnėlio draugijėlė surengė 
puikų vakarą, kuris įvyko šeš
tadieny, 22 d. sausio, Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Reikia pasakyti, kad buvo 
toks vakarėlis, kokio Liuosy- 
bės svetainėj niekad da nebuvo. 
Prisirinko pilna svetainė jau
nuolių su tėvais ir linksminosi 
taip gražiai, kad buvo malonu 
pažiūrėti. Griežė SLA. 226 kp. 
jaunuolių orkestras, po vado
vyste B. Briedytės. Orkestras 
taip puikiai griežė, kad net 
smagu klausytis.

ti savo vaikus, kurie nepri- Kaip jau anksčiau minėjau, 
klauso, nes ši organizacija su- Aušros Knygynas yra palaiko-
teikia progos lavintis dailės, o 
ir kitų naudingų dalykų.

—Northsidietis.

mas iš parengimų likusio pel
no. Dabar irgi Aušros naudai 
yra rengiamas vakaras, kuris 
įvyks vasario ‘6 d., Strumilo

landiečiai didžiuojasi, kad jie 
gali išlaikyti knygynų ir visų
jų pareiga yra paremti Aušros 
parengimų ir pasistengti pa
matyti “Gadynės žaizdas”.

Dėde.

Roseland
Keletas žodžių apie Aušros 

Knygynų

Buselandiečiai jau • daugiau 1 
kaip/ per dešimtį metų užlaiko 
viešų Aušros Knygyną. Prie 
palaikymo to Aušros Knygyno 
yra prisidėjusios ir vietos pir
meiviškos pašelpinės draugi
jos, kliubai. kuopos, chorai ir 
scenos rateliai. Jos turi išsirin- * 
kusios savus delegatus, o tie 
delegatai ir tvarko Aušros Kny- ' 
gyną? Palaikymui to knygyno 
yra rengiasi vakarai, išvažia- ' 
vimai, ir iš tų parenkimų pel- ' 
no yra apmokama irnda už 
kambarius ir šviesą. < Draugi
joms retai kada priseina iš iž- 
lo pridėti. Laikraščiai yra gau-' 
narni dykai. Yra ir geros va-* 
lios žmonių, kurie paaukoja ir 
Įvairaus turinio knygų. Atsi
randa be to žmonių, kurie pa
renka aukų, žinoma, daugiau
siai iš tų, kurie daugiausiai 
anko Aušros Knygynų. Užra
šo laikraščius bei žurnalus* ir 
iš Lietuvos. Pirmiau kas žiemų 
būdavo įsteigiama vakarinė 
mokykla, kur būdavo mokina
ma lietuvių bei anglų kalbos 
ir gramatikos. Būna rengiamos 
taipjau prelekcijos, o mažesnės 
draugijos bei kuopos savo ir 
susirinkimus laiko Aušros Kny
gyno kambariuose. Kambariai 
visada yra atdari nuo 9 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro. Mylin
tiems pasiskaityti yra geriau
sia vieta laikų praleisti.

Aušros Knygynas geriausia 
tarnauja bedarbiams, nes kam
bariai yra švarus, šviesus ir 
šilti, o bedarbių dabar yra daug, 
tai ir svečių netrūksta. Suėję 
pasikalba, pasisakė kas kur

GARG ALICKIT SU ASPIRIN 
SKAUDAMĄ GERKLĘ

Taipgi Užtikrina Greitų ir Gerą 
Pagelbų nuo Tonsilitis

Prirengkit gerų gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit į 2 va
landas jei reikia.

žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtų su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

tas j aldermanus esąs 20 var
de, 13 ir Halsted gatvės apie- 
linkėj, Benjamin Jacobson, 936 
Maxwell St Jis priklausęs nu
šautojo Wciss šaikai. Pat#-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IŠKILMINGAS METINIS BALIUS SU ŠOKIAIS

Rengia
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoj

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose,

I

Nedelioj, Sausio-Jan. 30 d., 1927
Pradžia 4 vai. po pietų

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus gera muzika, kurios dar negirdė
jote. Kurie norėtumėt Amerikos piliečiu tapti, meldžiu atsilankyti j minėtą 
Baliij ir prisirašyti, nes per ši Balių veltui prisirašymas.

— KOMITETASXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXX
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ALCOHOL - 3 PER CENT.
Preparatioofcr M 

S.milalin^theFoodbyRe^ula^ 
t < n ĄI he Stomachs and Howl»w

THE CENTAI!* CO

Thcreby Promotln# 
CheerfulnesJ and 
neither Otrtunt.MorpMnt nor 
Mlncral. NotNamcotic 
* fiK^OMnrS^UtlUK"* 

M .
Stno* 1ihtiMįhln I
At/nfrtd 
į, l
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ConstipationandD»rfliow 
and Feverishness 

LOSS OF SlEEP

iNFANTS/tHIlDRĘM

35 oosav

Jau jos yra vartojamos virš 30 
metų ir gerai pagelbsti.

Užkietiejimo 
Raugėjimo 
Svaigulio

Wind Colic 
šviežin. Skilvio 
Reg. Vidurių

Pagelbsti suvirškinti maistų, suteikia linksmumų, Pasilsį ir
Natūrai; Miegų be Opiates

MOTINA! Fletcher’s Castoria yra 
malonus, nekenksmingas pava
duotojas Castor Oil, Paregoric, 
Teething Drops ir Soothing Syrups 
specialiai prirengtos dėl kūdikių 
ant rankų ir vaikų visokio am
žiaus.

Atsiminkite štai ką: Castoria yra vien tik kūdikių gy
duolė ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti jums, 
gali būti pavojinga, jeigu duosite tą patį kūdikiui.
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

Chas. H. Fletcher
Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas.

Jaunime, Ar Skaitai Pažangiosios 
Jaunuomenės Laikraštį

“JAUNIMAS”
Jame rimtai rašoma apie jaunimo reikalus.
“JAUNIME” dedami mokslo straipsniai, apysakos, eiles, 

kritika, žinios iš jaunimo gyvenimo, sporto, žinios iš Lietuvos 
ir užsienio.

“JAUNIME” kartas nuo karto dedami paveikslai.
“JAUNIMĄ” skaito kaimo ir miesto jaunimas, inteligen

tai, mokytojai, moksleiviai, valdininkai ir kiti kam rupi jau
nimo reikalai.

“JAUNIMAS” eina kas antra savaite 16 puslapių, su vir
šeliais, knygeles formato.

1927 met. “JAUNIMAS” skolon nebus siunčiamas.
KAINA: metams 8 lit., pusm. 4 lit., 3 mčn. 2 lit. Ameri

koj metams dolerio. Pavyzdiniai numeriai susipažinimui 
siunčiami veltui.

Adresas:

“JAUNIMAS”
Kaunas, Laisvės Alėja 60 Nr.

„JI

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

• REZIDENCIJA:
2226 Mantai! Blvd.

TELEFONAS C1AWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

A + A
MARft E. KLINGENHAGEN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Nedėlioj, Sausio 23 dieną, 1 
valandą ryte, 1927 m., sulau
kus 72 m. amžiaus. Gimus Su- 
dicinivtose Valstijose. Paliko 
dideliame nuliūdime savo my
limuosius ir mylinčius: vyrą 
ir sūnų Volterį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
prie 328 S. 22n<l Avė., Bell- 
wood. III. A. a. Klingenha- 
gens nors buvo vokiete, bet 
buvo labai gera ir lietuviams 
drauginga Prašome Bellwood 
lietuvius susirinkti ir atiduoti 
jai paskutinį sudiev.

Laidotuvės įvyks. Ketverge, 
Sausio 27 dieną, 1927 m.

. Nuliūdime liekame,'
Kaimyną^

J. F. R ADŽIUS
Pigiaasias Lietavia 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stis.

OFISAS:
668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068
...... i -------------- -- „/

I“*" ................... . 1 11 " —■■■"<

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, Iii.
N I ■■■! ■ ■ |l

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

<—------------------------------------------- -
Phone Boulevard 6263 

Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriua ir Pagrabų Direktorių*

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46tb St., Chicago, III.
N I "II ............. I /

Phone Boulevard 7314
Pristatome i Viešas miesto dalis
S. Lovetkis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

Pastaba no ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir augščiau

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žti usia* klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikui. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 va), p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raides susilieja į daik-
’ tą*
Jei spaudos raštas išrodo dvigu

bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt BIdg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną k.......-___ _ __________>

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

i D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na- 

turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 pakarę. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų. 

Vii, i ■ i ■ ,
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KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja Šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjas laimėjęs augŠČiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

< 1 ■ " 1 “•
Tel. Lafayetle 4223

Plumbin#, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Str<< 1, Chiuiro, III.
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DALYVAUJA VIETINIŲ 
ARTISTŲ KONC ERTE

NAUJIENOS, Chieago, III.

ISRENDAVOJIMUI
Trečiadienis, Sausis 26, ’27

Meta Perk
Maršalas “per klaidą“ išardė

tautiškosios bažnyčios pra
kalbas

Pereitą sekmadienį čia. Vai- 
čiulio svetainėje, prie 15 ir 
I^ike gatvių turėjo įvykti liėtu- 

viu tautiškosios (nepriklauso
mos) bažnyčios prakalbos.

Turbūt kas nors tas prakal
bas įskundė, kaipo “bolševikiš
kas”, kad publikai
atėjo miestelio maršalas, 
draudė prakalbas ir susirinku
sią publiką išvaikė, 
prakalbas išvaikyti 
ir tai, kad bolševikai
džių buvo išdėlioję savo lape
lius.

susirinkus 
už-

Maršalui 
pagelbėjo 

ant kė-
kuri
Uch

Vos spėjus išvaikyti publiką, 
atvyko ir kalbėtojas — kuni
gas, kuris maršalui paaiškino 
kas prakalbas rengia ir kokiu 
tikslu. Maršalas atsiprašė ren
gėjų už bereikalingą prakalbų* 
išardimą ir leido prakalbas lai-Į 
kyti, bet jau 
publika buvo 
skirsčiusi ir 
Įėjo įvykti.

Lulu Raben
talentinga smuikininke, 
netik pasižymi nepaprasta 
nika vartojant šį sunkų instru
mentą,'bet yra nepaprastai 
muzikališka. Ji dalyvauja, kai
po viešnia lietuvių vietinių ar
tistų koncerte, kuris įvyks ne
dalioj, 30 d. sausio, Lavvn Ma- 
nor Community Center, 6641 
So. Trov St.

buvo r,velu .-lietuvis nekaltai buvo kai-išvaikyta ir issi-
pntkalboa nehega- Įjujipgg yį ŽlflOgŽUlIyStę

kio rando neturi. Daugiau to, 
pasirodė, kad Zamulskis atvyko 
į Ameriką tik rugpiuty, 1913 
m., kuomet Gajditz mažiausia 
dvejetą motų buvo gyvenęs 
Mineville prieš žmogžudystę. Kysflų ar kliubų> Kreipki: 
Taipjau pasirodė, kad Zamuls 
kis niekad nėra 
Mineville, bet ir 
Yorko valstijoj, 
iš laivo Baltimore, Md. ir at
vyko į Chieago pas savo švo- 
Herį. Ciiti jis iki 29 <1.,
1914 m., dirbo Svvift and Co. 
skerdyklose ir buvo paleistas iš 
darbo darbams sumažėjus. Pa
kviesta du žmones iš New Yor
ko, kurie gerai pažino Gajditz
ir yra dirbę kartu siY juo ka- arba daktaro, tokia didele kolo- 

(syklose. Jie pripažino, kad Za- nija ir daug lietuvių gyvena, 
mulskis anaiptol nėra Gajditz. advokato nėra.

Buvo aišku, kad Zamulskis1 
tapo klaidingai identifikuotas 
ir nekaltai apkaltintas už žmog- 
žudybę, kurios jis nėra papil-l 
dęs. Visą tai buvo pristatyta j RENDON futniSiuoti kambariai 
gubernatoriui Small, kuris po Paul Luke, 25 ,No. Halsted St. 
tardimo liudytojų ir peržiurę-1 l^;77AinGAS~k7mba.b.. Geisti- 
jęs daugybę afidavitų, atsisakė na Su valgiu prie švarių žmonių. 
Zamulskį išduoti ir Zamulskis, Nauiienos 1739 S. Halsted St. Box 
pagalios, tapo paliuosuotas.

P-lei Jerry šiame svarbiame 
darbe, gynime 
gaus, gelbėjo ; 
B. Lofton.

PARDAVIMUI NAMAI4EME MOKYKLOS

Taigi uolaus maršalo uoli ko- lietuvės advokatės Jerry it
va su nesančiu “bolševizmu” 
pridarė nemažų nuostolių pra
kalbų rengėjams, nes nors dėl 
maršalo kaltės prakalbos nega
lėjo įvykti, visgi priseis rengė
jams panešti visas rengimo 
lėšas — salė, plakatai ir tt.

— Mehose parktieti*.

Legal Aid Burcau didelėmis 
pastangomis tapo paliuosuo- 
tas

šiomis dienomis iš kalėjimo 
.lapo paliuosuotas chicagietis 
I lietuvis John Zemulskis. Del jo 
paliuosavimo detektivų virši
ninkas kapt. Schoemaker pik
tai puolė Legal Aid Bureau, ku
rio didelėmis pastangomis jis 
ir tapo paliuosuotas. Esą Za- 
mulskis tapęs identifikuotas 
kai|K> Tony Gajditz, kuris 1914 p-lė 
m., rūgs. 30 d., Mineville, N. 
Y., nudūręs kapitoną W. H. 
James, kuris buvo jį areštavęs 
už girtumą. Schoerfiaker sako, 
kad Zamulskis buk tapęs areš- 

, tuotas viename “rooming 
esi valgęs tą house“ prie Halsted ir Van Bu- 
sako žinovas, ren gatvių. Tečiaus smerkda- 

nias minėtą biurą ir jo advoka- 
b inkshims užsikimšus, tu- tus, Schoemaker visai klaidin- 

rite paliuosuoti juos, taip kaip lino- • 
suoiate vidurius, išvalant šlapumo 
medžiagą. Kitaip gausite skausmų 
nugaroje, _ ‘ ““
)j; viduriai rūgs, liežuvis bus ap
vilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizmas gels? šlapumui neaiškus,.pilni i Kaįp ištyfę j d Aid Bu. 
nuosėdų, kanalai dažnai įsikarščiuo-1 .
ja šlapumas degina ir esi priverstas reilU per savo advokatus, John 
ieškoti pagelios porą syk per naktų Zamulskis tapo areštuotas sau- 

Pasitark arba su geru patikėtinu r 
gydytoju, arba iš aptieko«^gauk ke- sl(> <> d 
tarias uncijas Jad Salts druskų. Imk 
po arbatini šaukštelį pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai pnikiai 
pradės veikti, šios pagarsėjusios 
druskos padarytos iš vynuogės rugš- . lw« inkin vnranties ir citrino sulčių, kur pridėta paP° ‘DtstUOias Oe JOKIO Varan 
Jithia. Jos |>er ilgus metus varto-[ to, vien tik gavus 
jamos išvalymui ir stivikrinimui už 
sikimšusių inkstų, taipgi nuveiki- 
mui rūgščių, kad jos neerzintų kūno. VU biurą, 

Jad Salts druskos nebrangios, ne
gali pažeisti, ir padaro malonų, pu
tojantį lithia-vandvns gėrimą. Ger
kite apsčiai minkšto vandens.

Inkstams Blogai Vei
kiant Imkite Druskos

Sakoma Nugarą Skauda To
dėl, Kad Tamsta Permažai 

Vandens Geri

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir ■ 
apie inkstus reiškia 

.kas gaivina rūgštis. 
Tų rugftdiy perteklių, 
tus, kurie stengiasi 
kraujo, l

gai pristatė faktus, sužiniai ar 
nesužiniai meluodamas ir mes- 

\ galvos skaiulėjimų^ svaigu- damas kaltę ant visai nekalto 
žmogaus.

Kaip ištyrė Legal

dirbant akmenų lau
žykloje prie 26 gatvės (o ne 
viename “rooming house“ prie 
Halsted ir Vau Buren gt.) Jis

buvęs netik 
iš viso New 

nes jis išlipo

PIKNIKŲ DARŽAS
Dar randasi neužimtų keletas gerų 

nedėldienių. Kas pasiskubins, tas lai
mės. Renduojamo dėl didelių drau-

Calumet Grove, Blue Island, III.*
Tel. Blue Island 84. ____ _

GROJIKUS Pianas vertės $750 už 
$105, prie to dar pridedam benčių, 
rolelius ir cabinet, cash arba išmo
kėjimais, 0136 So. Halsted St., 1 H.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kambarys vie

nam arba dviem vaikinam. Kamba-

RENDON OFISAS
Geriausia vieta Brighton Par

ke, labai tinkanti dėl advokato

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

lafayette 7674

REIKALINGAS kambarys.

O

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
(ce Cream Parlor ir taiji visokių 
Smulkmenų. Parduosiu pigiai. 712 W. 
14 PI.

PARDAVIMUI biznio. namas su 
bizniu : 2 flatai ir poolrumis. Tirštai 
apgyvenlc i vietoj, 11628 Wentworth 
Avė. Kreipkitės pas savininką:

J. BALKIS, 
Calumet Grove, Blue Island, 111. 
Tel. Hlue Island 48 arba Pullman 

3255/

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
nė arba mainysiu j mažą namą.

4533 So. Richmond St.

LABAI PIGIAI—pardavimui medi
nis, 2 flatų po 6 kambarius, krautuvė 
iš fronto. Atskirai 2 lotai šalyj 5133 
W. RooseVelt Rd«, Cicdro, 111.

GROSKRNR ir bučemč, greran pir
kinys už cush arba mainysiu i ką 
nors. Monroo 26KS.

PARDAVIMUI 90 karų gara
žas, automobilių landre ir repai r 
šapa. Galit tuojau eiti į biznį, 
randasi South Side. Tel. VVent- 
worth 1249.

bariu# namas najai baigiamas. Karė
ti! vandeniu šildomus, dviem boile
riais, 2 tankos, 2 nečiukai. Parduosiu 
pigiai. Marųuette Parke. Savininkas 
Williams Sabaskas, 6940 S. Maple- 
\vond Avė. Tel. Prospect 4906.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
’ *,*x Jri mokslo šakose
slSvtet.ę. Angly kalbos visas kursus 
laiškais $30, išmokėjimais $5 me
nesiui. x

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytojas 

3106 S. Halsted St.. Chicagu. III.

$700 GROJIKUS PIANAS

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—I kambarių, yra skiepus ir viš- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
1’1., 1Mj bloko į vakarus nuo Wes- 
tern Avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. 47th PI.

ĮVAIRUS skelbimai

S Jei plaukai slenka? |
| Naudok | 

MOTO Ruffles

telegrafu 
įsakymą ir nuvežtas į detekti- 

visai apie tai nepra
nešant jo šeimynai. Tik po 
dviejų dienų stropaus ieškoji
mo, jo žmona Marė Zamulskie- 
nė rado jį detektivų biure. Ten 
jai pasakyta, kad ji turi tuo- 
jaus atnešti jo geresnius dra
bužius, nes jis rytoj, sausio 8 
dieną, busiąs išvežtas į New 
Yorko valstiją, kur busiąs tėL. 
siamas už užmušimą policisto 
Mineville, N. Y., miestely, rūgs. 
30, 1914 m.

GYVENIMAS 
Mėnesini* žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjai* 

900 W. 52nd Street 
Chieago. III.

Tel. Boulevard 3669

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS 
— užsirašykit jį tuojau, 
siu labai dėkingas.

Ba

Prenumerata metams
Pusei metų ..................
Kopija ................................... 20c

Į metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

Atėjo Kultūra No. 12 pil
nas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlocfr 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui-
> laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Benčius, roles, cabinet ir 75 
roleliai už $169. Išmokėjimais 
dėl atsakančių žmonių. Tikras 
bargenas greitam pardavimui. 
Atsilankykit 1538 W. Chieago 
avė., 1 fl. arba telefonuokit 

llaymarket 1725

PARDUOSIU ar mainysiu 5 kam
barių hungalovv, 
tage ir bizniavą lotą, 
le katrą arba 
nimu, 2 po 6 kambarius mūrinį na
mą. . 
arba toliau į sautus. 
5938 S. \Vhipple St. 
8678

4 kambarių cot- 
Mainysiu bi- 

visus ant 2 pagyve-
Marųuette Manor apeilinkėj 

Savininkas, 
I. Prospect 

arba Hemlock 0143.

Naujienos 1739 S. Halsted St. 
S61. t

BENDON kambarys dėl vienos 
ypntos su valgiu ra be valgio. Kam- 

nekalto žmo- barys švarus, garo apšildomas.
. Artesiap Avė, 1 augštas.

RENDON 5 kambarių fintas, 
vandeniu šildomas, raktas 1 au- 
gšte. 10336 Indiana Avė.

advokatas Joseph 6727 s,>- Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St.,. Chieago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

RAKANDAIGRAZUS Cohimbia Fonografas, 
mahogaay keisais, kaip stalas, di
delis pasirinkimas rekordų. Turiu 
parduoti už $15. Tikras bargenas.; 
Atsišaukit šiandien.

1538 W. Chieago avo.
1 fl.

PARDAVIMUI puikus rakandai, 
moterų dresės ir skrybėlės, pigiai, 
šaukit nuo 8 iki 10 ryto. Edgewater 
1088. ' /

keletą žo-
Legal Aid

Reikalinga 
4Įių ir apie 
biurą.

Legal Aid 
labai' svarbų 
nekaltus žmones, kurie tpakliu-'Moku gerai darbą. Kalbu peri
na į kokią nors bėdą, bet netu
ri pinigų pasisamdyti advoka
tą, 
vęs 
ba 
Jis 
jo darbuojasi, be jokio atlygini
mo, daugiausia moterys advo
katės. Tarp jų yra ir vienatinė

, lietuvaitė advokatė Chicagoje
Jerry. Ji yra nuolatinė 

biuro sandarbininkė ir ji atli
ko tikrai šaunų darbą išgedė
dama nekaltą lietuvį nuo tokio 
sunkaus kaltinimo, o ir 
bedama daugeliui kitų 
tingų lietuvių įvaikiuose 
galiuose reikaluose.

Biurui prdbsti ir 
advokatų iš Chieago 
(riation, kaip kad 
Byloje gelbėjo advokatas Jo
seph B. Ix)fton. Biuras nėra 
turtingas ir advokatams negali 
apmokėti, tad jei būna reika
las, kviečia savanorius advo
katus ginti kalinius. Ir dauge
lis advokatų noriai biuro pa
kvietimus priima, jei tik mato,1 
kad žmogus yra tikrai nekal
tai kaltinamas.

larti 
patį

B u reau htlieka 
darbą, gindamas!

JIESKO DARBO
JEŠKAU darbo už bučerį.

Biuras yra susiorganiza- 
teikti visokią legalę pagel- 
neturtfngiems žmonėms, 
pasilaiko iš aukų ir prie

kias kalbas.
F. ŠEPUTIS 

Tel. Hurvey 1258 J.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VIENA CHICAGOS 
ATSAKANTI 

ĮSTAIGA

PARDAVIMUI bučernė ir groser-1 
ne su namu ar be namo. Biznis iš-( 
dirbtas per ilgus laiku.%

4248 So. Artesian Avo.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
116. Jūsų pasiūlymas nupirks šį 
biznį. Tel. Canal 6772.

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, ^75, 
turi būti cash. 2918 Mihvaukee. Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Tel. Lafayette 8705—8706

RURIN RROS.

pagel- 
netur- 
jų le-

daug kitų i 
Bar Asso-
Zamulskio

I)e-Turi 4 vietas Lietuvių 
partmente, dėl keturių gerai iš
rodančių vyrų dėl specialio dar
bo tarpe lietuvių. ■,

PARDUOSIU grZjiklį pianų, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 voleliais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St. 
--------- -----------------------------------

PARDAVIMUI naujų ir senų ra
kandų Storas. Užtikrinta vieta pi
nigų padarymui. 18 metų vienoj vie
loj. Pardavimo priežastis—liga. Ne
praleiskit geros protfos. Kreipkitės: 

Naujienų Skyrius 
3210 Sov IlalNicd St.

'“Bert 100.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Mes išmokinsime jus, jei 
norėsite mokintis. Patyrimo nc-

už- 
i su tikra 
pasisekimu.

Jei jus tiksime, jums- yra 
tikrinta gera vieta 
ateičia ir greitu ] 
Gera mokestis. ,

Iš tikri) tas biuras atlieka- 
labai svarbų ir labai girtiną'g 
darbą, ir galime tik pasidžiaug
ti, kad p-lė Jerry pasirinkda
ma darbą tame biure taip uo-| 
liai, nuoširdžiai ir sugabiai tar-j 
nauja savo viengenčiams lie
tuviams. — M.

Atsišaukite pas
M H. SUNEGA
So. La Šalie St.

Boom 318 
atdaras vakarais

29

Ofisas 
vai.

iki

PARDAVIMUI cigarų krautuvė, 
įsteigta per 1O metų. Rargenas. 
4312 S. Ashland Avė.

PADAVIMUI delikiitesen ir gro- 
sernė, netoli transferinlo kampo, 
yra geri fikčeriai ir stakas, par
duodu dėl senatvės. 155 W, 59 St.

PARDAVIMUI jewclry šapa, ma
ža vieta, mažai pinigų reikia, prie
žastį sužinosit vėliau. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 863.

NAMAI-ŽEME
Nauji Namai

BE NUOŠIMČIU
paskolas nuo $100 iki 
notų. Pinigus išmokame 

Vienatinis ofisas

Duodame 
$300 ant 
į 12 valandų, 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service 
1726 W. Chieago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

Pranešimai

DIDELE PĘOGA 
prie didelės organizacijos

Ar jus norėtumėt turėti jplaukų 
MET apie $5000? Taigi atsišaukite 
j musų vidurmiesčio sales room ir 
suraskite kaip lengva yra parduoti 
musų vilnonius Unitmf pagal mierą 
padarytus siutus ir overkautus, $23.50 
ir $31.50. Didelė proga lietuviškai kal
bantiems vyrams. . ’

J. B. SIMPSON, Ine.
Suite 415

30 North Dearborn Street

SĮ-

; SIMANO DAUKANTO Skoli
namų nimo ir Budavojimo Draugija 

pinigus ant
Kelioliką naujų muro 

gatavų apsigyvenimui, randasi (Spulka) skolina 
pas mus pardavimui lengvų išlygų.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

krautuvių fikčeriai
Grosernių, Bu-
ternių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

^y^^specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedant elektros dra- 
tus, motorus, taisoin elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
\V. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chieago
Phone Victory 7452

ST. CHARLES, ILL. Labai svarbus 
susirinkimas, kuris turės užtikrinti 
naujus įstatymus D. L. K. Vytauto J 
Draugystės jwks sausio 30 <1., 1927 
m. kaip 1 vai. po pietų, šis ekstra su- 
brinkimas bus užtvirtinimui sutarties Zamulskienė netuiejo pinigų susirin|ymo jg sausio 2 d., nes minė- 

tad ji tame susirinkime 4 draugysčių: T. Y.
1 D. L. K. Vytauto, 2 švento Jurgio 

, v 1 Kareivio, 3Liuosybės, 4 Lietuvos Su- (308 N. Michlgan avė.), prasy- nų ir Dukterų vardu priėmė įstatus 
dama pagelbos. Visas reikalas D- L K. Vytauto draugystės ir nu- 

_____ _ . . . . . ji' tarė vienytis j vieną bendrą draugys- tetpo pavestas to biuro dvoką- įę Sausio 30 d. susirinkime minėtas 
tei p-lei Helen B. Jerry, viena- nutarimas turis būti užtvirtintas ir 
tinei lietuvei advokatei Chica- ie*s i galę, lodei visi pi įklausantys Linei lietuvei aavoKaiei unica pr-e virg mjn§tų draugysčių būtinai 
goję. Ji greitai ištyrė visą daly- tame susirinkime dalyvaukite. Sve- 
ką, rado kaltinimą nepamatuo- P° a,rnl baž^l“;ja yaidyha 

I tą ir tuojaus atsikreipė į teis-------------
|mą, prašydama Zamulskį pa- i>ir ............. , -
liuoęuoti. Tardimas tapo ati- vyks Saųsio-Jan. 27 d? Mark Whitc kurie nebijo^ darbo,^ 
dėtas iki sausio 21 d., kada tu 
rėjo ateiti iš New Yorko praši 
mo išduoti kalinį popieros. Iki repeticija 
to laiko Zamulskis turėjo pa- “žaizdos“ bus ketverge, Strumi- 
silikti Chicagoje.’ j0 svet.

Iš Mineville, N. Y., atvyko 
identifikuoti Zamulskį buvęs 
taikos teisėjas John Navin. Jis 
sil ęs id ntifikavęs Zamulskį 
kaų>o Gajditz šulig rando ant 
peties, nes Gajditz buvo sužei
stas kasykloj 
prieš žmogžudystę 
žaizdos pasidarė randas. Bet 
biuras rado, kad Zamulskis jo-

pasisamdyti advokatą, 
atsikreipė į Legal Aid Bureau

KELI JAUNI vyrai 17 iki 35 me
tų gali uždirbti gerų algą dirbdami 
ir besimokindami telegrafijos prie 
geležinkelių. Veikit greit. Mgr.

30 North Pearbom St.

REIKALINGAS virėjas vaka
rais. Turi būti patyręs.

B. YUCIUS
8241 So. Halsted St.

Kviečia Valdyba. REIKIA dviejų vyrų pardavinėti 
automobilius, suteikiama kliubo na-

Birutės choro dainų pamokos |- rystė ir daug pagelbos. Vikrus vyrai
$100 j savaitę. Patyrimas nereikalin
gas. Mes išmokinsime jus. Nuolat 

Roseland. — LSM. Ratelio darbas. Atsišaukit nuo 19 ryto iki 
dramos “Gadynė 3 >» P%.

arba MR. GREEN 
TOVRISTS MOTOR SERVICE, vaiayna , 2300 So Michigan Blvd.

Parko svet. 8 vai, vak.—Birutė.

APSIVEDIMAI PARDAVIMUI

lne.

“5T

Jčškau apsivedimui merginos nuo 
.... 1?“ .. . • Turi mokėti

angliškai skaityti ir rašyti. Prašo-
. 119 iki 25 m. senumo. 

a..„--- ,
Mineville d*ir me laiškus rašyti angliškai. Su ,pii- ivnncvinc aut . ... prašome prfsių8tl i !. . . . mu laiškuir vietoj kshj<

1739 S.

pavei-

Halsted St., Bok 
Chieago, III.

862.

GROJIKUS pianas vertas $750 
už $90, 100 volelių, benčius ir 
cabinet įskaitoma į barbeną. 
Cash arba išmokėjimais.

MR. BUKOVSKI 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.

$1,500.00 įmokėti, o likusią ’ 

sumą kaip rendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį. i

4-rių augštų muro namai jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago
je.

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu {mokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo
tų.

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai- 

didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

ku

Ben. Kazanauskas, Rašt.
2247 W. 23rd Placc, 

CHICAGO, ILL.

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Canal 3968

SERAI—BONAI
MES PERKAME t

Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMANSTATE RINK
124 N. La Šalie St., Chieago

MOKYKLOS
Ar Jus Norite 

didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums' jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Ęlectricwcu, iniiiVAiiiuauii juo

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darhą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCIIOOL

W. Madlson Street

Italian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chieago, III.

KAS TURITE registrą nuo 1 cen
to ir aukščiau mušamo parduoti. Pra- 
neRkit. Tel. Varginia 0541.

PARDUODU prakurams malkas, 
kurios yra iš boksų dirbtuvės, da- 
statau su troku South sidėj už $5.

Atsišaukit nuo 3 iki 7 vakaro.
Tel. Yards 5055.

Teisingas Patarimas
Geriausia patogumas, ir atsargu- 
7“, išmokėti reikalingas duokles 

Busi drąsus ir žinosi kur
i ueriausis patogumas, ir atsanui- 
i Inas, išmokėti reikalingas duokles 
i čekiais. Busi drąsus ir žinosi kur 
, išmokėjai. Bet neužmiršk, kad ta-
inisto.s čekis butų protektuotas, o 
kitaip, čekis gali būt perdirbamai: 
vietoj $5.00 tamistai gali padaryt 
850.00 arba $500.00. Ir kam pirkti 
oranges mašinėles, mokant $75.00 
arba $150.00, kad dabar padirbdino 
naują patentą, kurio kaina $12.50. 
Labai gražiai padarytas, mažiukas, 
gad galima nešiotis kišeninį ir dar 
geriaus pratektuoju, negu brangi 
mašina. Tuoj tamista rašyk, o aš 
pristatysiu mašinėlę parodyt. Iš ki
lu miestų, įdėkite už 40c po 2c. 
Mampų, o kitus pinigus užmokėsi 
kaip atneš tamistai į namus mašiną. 
O jei nebusi užganėdintas, į 10 die
nų man sugražink ir pinigai jums 
bus .sugrąžinti. Reikalauju agentų, 
vyrų ir merginų. Patyrimas nerei
kalingas pardavinėt Cheęk \Vrilers 
ir kitus naujus tavoms. Agentai už
dirba didelius pinigus. Rašykite:

GEN. SALESMAN 
1739 So. Halsted St.

Chieago, III. Box No. 860.


