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Raldwinas nenori trauktis 
iš premierystės

Galįs valdyti šalį ir be parla
mento sutikimo.

Prezidentas paskelbė ginklų 
embargo.

Sustos reikalavus savų pinigų 
jei Rusija pripažins jai Be 
sarabiją.

Francijos senatas kaires 
nis

Bet dalies senato rinkimai ne
turi jokios svarbos ir nero
do Francijos nusistatymo.

Venizelos grūmoja

Grūmoja grįžti užsienin, jei jis 
bus skiriamas liberalų vado
vu.
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WASHINGTON, sausio 7. — 
Jungt. Valstijos paskelbė gink
lų embargo (uždraudimą gaben
ti užsienin), kad tuo neleidus 
Meksikos sukilėliams prisipirkti 
ginklų ir karo medžiagų šioje 
šalyje.

Paskelbiančią embargo pro
klamaciją prezidentas Coolidge 
pasirašė šiandie . Paskelbimas 
embargo tapo sutartas konfe
rencijoje tarp prezidento ir 
sekretorių. Tai jau antras val
džios aktas pai’ėmimui Meksi
kos prezidento valdžios (kelios 
dienos atgal valdžia pardavė ne
mažai ginklų Meksikos valdžiai). 
Amerikos valdžia jau senai lai
kosi politikos nepardavinėti gin
klų Meksikos kariaujančioms 
frakcijoms.

Meksikos gi sukilėlių vadovas 
de la Huerta kaiptik užgirdo, 
kad valdžia pardavė Meksikos 
valdžiai ginklų, tuojaus prisiun
tė į Jungt. Valstijas savo agen
tus irgi supirkti kiek galima 
daugiau ginklų. Bet jis nieko 
tuo nepelnė.

Sukilėliai paėmę Tampico.

NEW ORLEANS, La., sausio 
7. — Vietos laikraščiai gavo 
pranešimą nuo Meksikos sukilė
lių, kad jie paėmė Tampico mie-

BUOHARESTAS, sausio 7.— 
Iš Rumunijos užsienio reikalų 
ministerio Duca sužinota, kad 
Rumunija yra prisirengusi pri
pažinti Rusijos bolševikų val
džią ir ncbereikalauti iš Rusi 
jos sugrąžinti Rumunijos $60,- 
000,(MM), kuriuos išvežta Mask
von vokiečiams užėmus Bu
čiui ręstą, jei Rusija pripažins 
Rumunijai Besarabiją. Rumu
nija pasiūlė laikyti konferenci
ją su rusais sausio 15 d., jei 
laikas rusams bus priimtinas. 
Duca mano, kad Rusiją atsto
vaus pats čičerinas.

Duca ryto išvažiuoja į Belg
radą dalyvauti mažosios antan
tės konferencijoj. Ten jis pa
skelbs Rumunijos 'pasiryžti mą 
pripažinti Rusiją ir manoma, 
kad su tuo sutiks ir tai parems 
Jugo Slavija ir Cecho Slovaki-

18 žmonių mirė nuo šalčio

[Meksikos valdininkai 
oficialiniai užginčija].

tam

Kadetai sustreikavo.

LEXINGTON, Va., sausio
— Virginijos militarinio institu
to sophomonj klesa sustreikavo 
dėl nubaudimo vieno mokinio. 
Jie ketina negrįžti į įmokyklą iki 
nebus pašalintas dabartinis sa
votiškas žvalgybos komitetas.

CHICAGO. — Chicago jau 
atsigavo nuo šalčio ir šiandie 
bus dar šilčiau. Bet pereito 
šeštadienio didysis šaltis ne
mažai aukų pasiėmė. Mažiau

sia 18 žmonių mirė nuo šal
čio. Vienų šaltis paskubino 
mirtį, kiti mirė tiesioginiai 
nuo šalčio —■ sušalo, trys gi 
žmonės žuvo po traukinių ra
tais, po kuriais jie paslido lauk
dami ant slidžių platformų 
traukinių. Gaisrai betgi ir da
bar dar tebesitęsia, nors jų 
skaičius dadar yra daug mažes
nis. Gaisrus daugiausia pagim
do perkaitę krosnys ar bandant 
atšildyti vandens pervadas.

Bet dabar visą tai praėjo ir 
tekis didelis šaltis daugiau ne
bepasikartos. Tekis šaltis 
vo tik 12 metų atgal.

bu-

Išmainyk

ant loto ar namo.

»ST. LOUIS, Mo., sausio 7.— 
Didelis gaisras biznio distrikte 
sunaikino tris didelius triobė- 
sius ir kelis apdegino. Nuosto
liai siekia $1,115,000.

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

Naujienų Kontesfo 
vedėjas

Naujienų ofise kas-esti
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomiis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

Demokratai už dar didesnį 
taksy sumažinimą

Įnešė atstovų bute pataisą, kuri 
sumažintų taksus mažiesiems 
mokėtojams, bet pakeltų tak
sus turčiams.

PARYŽIUS, sausio 7.— Va- 
trečdalio 

mažų 
pra-

ka rykščių i rink ima i 
narių į senatą padarė 
permainų, šeši dešinieji 
laimėjo ir dar 6 kairieji lai
mėjo jų vietas. Be to ir kairią
ja me sparne apsireiškė pakai- 
rėjimas ir vieton niekurių ma
žiau kairių senatorių liko iš
rinkti kairesni.

Tie rinkimai nepakeičia pa
dėties, kadangi kairieji ir da
bar valde senatą. Jie gi remia 
Poincare politiką.

Senatas nėra renkamas tie
sioginiu balsavimu, jį renka 
rinkikai, kurie atstovauja val
sčius ar miestus. Kadangi ne

pakvies I buvo valsčių rinkimų nuo 1920 
Į metų, tai ir vakarykščiai rin- 

premieras Į kiniai rado ne dabartinį Fnan- 
nori rezig- cijos nusistatymą, o nusistaty
to nepatarsĮmą keturi metai atgal.

Atstovų buto rinkimai įvyks 
Manoma, 

kairieji ir

LONDONAS, sausio 7. — 
Tšva kariuose labai svambaus 
Anglijos parlamento susirinki
mo, dedama didžiausių pastan
gų, kad padarius konservą ty- 
vų-liberalų bloką ir neprileidus 
darbiečių valdžios.

Lordas Birkenhead kasdie 
pranašauja baisiausias katast
rofas, jei bus leista danbiečiams 
sudaryti valdžią. Bet gyvento
jai visai nėra nusiminę ir ne
paiso tų baisių įspėjimų ir grū
mojimų baisiomis politinėmis 
nelaimėmis. Jie sako, kad dar- 
biečiai vistiek negalės padaryti 
jokių svarbių permainų todėl 
nėra priežasties bijotis ar nusi
minti. Dabar daroma daug spe-

I liejimų ką darbiečiai 
kabinetan.

Bet dabartinis 
Baldwinas nelabai 
nuoti, ypač jeigu
jo draugai. Tvirtinama, kad jis 
galįs valdyti šalį ir be parla-Į ateinantį, balandį, 
mento sutikimo. Jis gali pa-|kad juose laimės 
reikšti, kad nė viena partija nors gal nepakeis užsienio poli- 
negali sudaryti valdžios ir to-1 tikos, bet vidujinė politika pa
de! jis pasilieka valdžioje, ne-|sikeis ir Poincare galbūt turės 
žiūrint kiek kartų parlamen-1 pasitraukti iš premierystės, 
tas ne balsuotų prieš jį. Jau I užleisdamas ją įBriandui ar 
buvo atsitikimų Anglijoje, kad I Heriottui. Poincare gi yra cent- 
premierai nesitraukdavo, nors|r() vadovas ir jis tikisi išsilai- 
ir pralaimėję parlamente. Dar-|kyti, net jeigu ir kairė laimė- 
biečiai irgi negali užtikrinti, |LV rinkimus, 
kad juos rems liberalai ir kad I-----------------

ir pastovią valržią. Baldwinas Laukiama stnarkiy mušiy 
gali patarti karaliui pakviesti Į MekSlk()j6

Kėsinosi nužudyti Turkijos 
prezidentą Kernai Pašą

rie konservatyvų.
'Kaip visikas nuvyks, parodysi MEXI0() CHA, sausio 7. — 

kelios ateinančios dienos. |Karo departamentas paskelbė, 
kad smarkių mūšių laukiama 
abejuose frontuose, ypač Vera 
Cruz fr„ kur valdžios kareiviai 
eina ant Tehuacan. čia laukia
ma labai kruvino mūšio. Suki
lėliai čia turi apie 3,(MM) karei-

ATHENAI, sausio 7. — Grai-1vi^ J)et valdžia turi 9,000 ka- 
kų laikraštis Eleftheron Vernas |rciviLL 
gavo žinią nuo savo korespon-1 ----------------
dento Mitylene, kad keletą die- Met® b°mb3 į Tokio rumus. 
nų atgal Smyrnoje padaryta pa-1 
sikėsinimą ant Turkijos prezi-Į. 
dento Kernai Paša gyvasties. | 
Mestoji prezidentui rankinė gra
nata betgi sužeidė tik jo pačią.

TOKIO, sausio ,7. — Korėjie
tis iš Šangliai šeštadieny metė 
ris bombas prie vyriausiojo 

įėjimo j mikado rumus ties 
Nijubaši tiltu. Bet nė viena 

Hv „ . . . .bombų nesprogo ir korėjietisUžsikirtimas senate tebera * * ■

WASHINGTON, sausio 7. — .• ’l’vut‘n'",na> kad 'bombų me- 
Senatas vis dar neįstengia iš- "nas ^vo stangos sukurs- 
rinkti tarpvalstijinės prekybos " 1 su a ,m? 0 'o. egentas
komiteto pirmininko, šiandie ir- ,uosa ™,nuose negyve-
gi buvo padaryti trys balsavi- '>a-. Dabar varoma d.deB agi- 
mai, bet be pasekmių. Ryto ir-Į . clJa pnes radikalus ir pade
gi bus balsuojama. Jau 30 bal- lls ^ra Įtempta, 
savimų padaryta, bet republdko-Į .
nų didžiumą neįstengia išrinkti . tJHK.AGO. Nuo vidurių 
pirmininko delei pažangesniųjų P^os užvakar pasimirė Tho- 
republikonų užsispirimo nepri- ,nas Kearney, buvęs namų bu- 
eisti atgaleivio Cummins į ko-Pavo^°j^ tarybos prezidentas 

miteto pirmininkus, o atgalei-r1’ ^^nai pasižymėjęs per pa- 
viai jokio kito kandidato nepri- I sLaruosius 20 metų darbininkų 
ima. Paskutiniuose balsavimuo- v‘adas.
se demokratui Smithui truko tik - ---------
4 balsų iki reikiamos absoliutės OCEAN Park, Cal., sausio 7. 
didžiumos balsų. Į ~ Didelis Ocean Park pasilinks

minimo paikas vakar, sudegė. 
Gaisras, kiirio pažiūrėti susirin
ko'apie 100,000 žmonių, pridarė

CHICAGO. — Tony Campis, | nuostolių gal už $1,000,000.
36 m., 2630 W. Huron St., Tony 
Preiti ir Frank Fiamchatti gy
veno krūvoj ir krūvoj gėrė. Be
geriant tarp Campis ir Fiamcha
tti iškįlo senas barnis ir visi 
trys besibardami išėjo pasivaik
ščioti. Prie Chicago ir Grand 
gatvių Campis tiek užkpyko, 
kad išsitraukė revolverį ir norė
jo nušauti Fiamchatti. Betgi ne
pataikė ir nušovė savo draugą 
Tony Preiti. Dabar Campis sė
di kalėjime.

Nušovė “per klaidą.”

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 7 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kąip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .. 
Danijos, 100 markių ....
Suomijos, 100 markų ... 
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandijos, 100 kronų .. 
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.30

. $1.45 
$4.34

$17.68 
$2.48 
$4.30

. $4.93 
$10.00 
$14.55 
$37.77 
$26.45 
$17.411

IMPERFECT IN ORIGINAL

ATHENAI, sausio 7. — Libe
ralų susirinkimas, sušauktas 
tikslu Venizelos išnaujo išrink
ti savo partijos vadovu, gavo 
nuo Venizelos laišką, rašytą lo
voje, raginantį išrinkti ką kitą 
partijos vadovu.

Venizelos prigrūmojo rezig
nuoti iš seimo prezidentystės ir 
vėl sugrįžti užsienin — “ištre- 
miman”, jei jo reikalavimas ne
bus išpildytas.

Susirinkimas tečiaus atsisakė 
rinkti kitą vadovą ir pasiuntė 
gen. Dangtis pasikalbėti su pa
čiu Venizelos. Venizelos jam 
prižadėjo pats ateiti liberalų su
sirinkimai), kada pasveiks ir as
meniniai paaiškinti kodėl jis ne
gali sutikti būti partijos vadovu.

Negauna Anglijos vizos.
Prieš išvažiuojant į Šveicari

ją aplankyti savo motiną, Grai
kijos sukilėlių vadovas pulk. 
Plastiras paprašė Anglijos lega- 
cijos vizuoti jo pasą įvažiavi
mui į įAngliją, kurią jis manė 
aplankyti po apsilankymo pas 
savo motiną. Legacija atsisakė 
pasą vizuoti, nes jis turįs pirm 
susižinoti tiesioginiai su Angli
jos užsienio reikalų ministerija. 
Pulk. Plastiras nuo to atsisakė 
ir pareikalavo sugrąžinti pasą.

WASHINGTON, sausio 7. — 
Demokratai šiandie atstovų bu
te įnešė pataisą prie iždo sekre
toriaus Mellon taksų sumažini
mo biliaus. Ta pataisa dar la
biau sumažina taksus, bet tik 
mažiesiems mokėtojams, tečiaus 
žymiai pakelia takaus didiesiems 
mokėtojams.

Taip uždirbantis $5,000 į me
tus žmogus turi mokėti dabar 
$100, Mellon siūlo tai sumažinti 
iki $75, o demokratai iki $40. 
Bet uždirbantis $200,000 dabar 
moka $86,640, Mellon siūlo 
$52,740, o demokratai — $76,- 
430. Be to demokratų siūlymu 
butų paliuosuoti nuo taksų už
dirbantys iki $3,000 vedę ir iki 
$2,000 nevedę.

Demokratų pataisa jau pa
duota svarstyti finansų komi
tetui.

Pašovė unijos prezidentą
Berrell pašautas prie Randolph 

ir Halsted gatvių, renkant 
narius unijai.

CHICAGO. — Patrick Bcr- 
rell, prezidentas Truck Drivers 
and Chauffeurs unijos, vakar 
liko pašautas dviem šūviais 
Bandolph gatvėje prie Halsted 
gt., kur jis buvo nuvykęs rink
ti narius unijai. Jani besikal
bant su keliais vežėjais, priva
žiavo automebiliūs su 5 ar 6 
žmonėmis, kurių vienas tuo- 
jaus paleido į Berrell kelis šū
vius, kurių tik du pataikė. Po 
to puolikai pabėgo automobi
liu, nors gatvė buvo užsigrūdu
si vežimais.

Pats Berrell sakosi nežinąs 
priežasties užpuolimo, nors jis 
prisipažįsta, kad nesyk) jis bu
vo įspėtas nesilankyti (oje gat
vėje ir nebandyti organizuoti 
vežėjus. Jis pasveiks.

Dawes jau Francijoj.

1,049 žmonės užmušti 
New Yorko gatvėse

Trys žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai užmušė tris žmones.
Trys žmonės liko sunkiai su

žeisti, kada jie gatvekariui pra
važiuojant pro vežimą liko nu
traukti nuo gatvekario laiptų, 
ant kurių jie stovėjo negalėda
mi įsigrūsti į perpildytą gatve- 
karį. Nelaimė ištiko prie 819 S. 
Halsted Str,

CHERBOURG, Francijoj. sau
sio 7. — Šiandie į čia atplaukė 
gen. Charles G. Dawes ir Owen 
D. Young, amerikiečiai nariai 
kontribucijos komisijos eksper
tų komiteto.

Ekspertų komitetas pradės 
veikti nuo sausio 14 d. Jis tyri
nės Vokietijos padėtį ir j ieškos 
būdų kaip subalansuoti Vokie
tijos biudžetą ir pakelti Vokieti
jos pinigus.

Savaitę vėliau susirinks kitas 
ekspertų komitetas, kuris tyri
nės vokiečių turtus užsieny.

Užmušė du žmones.
NEW YORK, sausio 7. — 

Policija paskelbė, kad zauto- 
mobiliais ir nelaimėse su auto
mobiliais Ncw Yorko gatvėse 
pereitais metais liko užmušta 
1,048 žmonės, sužeista gi 31,- 
798 žmonės. Tai yra daug di
desnis skaičius, negu užmušta 
ir sužeista 1922 m.

192,000 žmonių žuvo Japonijos 
žemės drebėjime.

Prisipažino užmušę 8 žmones.

BIRMINGHAM, Ala., sausio 
7. — Jefferson pavieto prokuro
ras Davis mano, kad nuolatinis 
nežinomų piktadarių žudymas 
žmonių kirviu užsibaigė arešta
vimu penkių negrų. Jie prisi
pažinę dalyvavę 8 užmušėjystė- 
se ir daugybėj užpuolimų ant 
žmonių ir moterų. Manoma, kad 
jie kitose žmogžudystėse daly
vavo, kurių čia į tris metus bu
vo 24, o užpuolimų ant moterų 
44. Pasak jų, žudymo tikslams 
buvo susidariusi šaika, kur trau
kdavo burtus kam eiti žudyti. 
Šaikos vadovas ir dar du pikta- 
riai pabėgę, bet policijos juos 
gaudo.

Visi areštuotieji prisipažino 
prie piktadarybių po įtaka tam 
tikrų vaistų, bet prisipažinimą 
atkartoję ir po to, kaip jau bu
vę nuo vaistų atsigavę.

GRANTS PASS, Ore., sausio 
7. — Savaitę atgal ties Crescent 
City liko nukirstas milžiniškas 
raudonmedis. Jo kamieno dia
metras siekė 23 pėdas, o aplin
kui medį buvo 70 pėdų; jis buvo 
300 pėdų augščio. Apskaitoma, 
kad iš jo galima bus padaryti 
250,000 pėdų lentų. Iš to vieno 
medžio lentų galima butų pabu- 
davoti 50 medinių namų.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “N au jienų”

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

JAMESTOWN, N. D., sausio 
7. — Sąžinės graužiamas laukų 
darbininkas Jos. Berger, 25 m., 
iš Richardson, prisipažinę ketu 
ri mėnesiai atgal užmušęs du ki
tu laukų darbininkus už pasijuo
kimą iš jo. Jie visi trys dirbo 
prie kūlimo ir užbaigę darbą 
pradėjo girtauti ir laike tų gir
tavimų ir įvyko žmogžudystė. 
Nė pats Berger, nė kas kitas ne
žino užmuštųjų vardų.

TOKIO, sausio 7. — Japoni
jos vidaus reikalų ministerija 
oficialiniai paskelbė, kad laike 
pastarojo žemės drebėjimo žu
vo 192,000 žmonių, sužeistų 
102,000, namų sunaikinta 580,- 
600, dalinai" sunaikintų namų 
126,(MM).

Keturi žmonės žuvo gaisre.

PEOB1A, 111., sausio 7.
Keturi žmones žuvo gaisre 
Rushville, Ilk, kur gaisras su
naikino kelis namus.

šiandie — veikiausia giedra, 
dar šilčiau.

Saulė teka 7:18 vai., leidžiasi 
4:35 vai. Mėnuo teka 6:15 vai. 
vakare.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

• /

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ik

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

ChicagoIlL
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Didysis Naujienų Kontes-f Štai kaip dabar stovi Naujienų konstantai
■ A — 1

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?

Kas laimės Fordą vertės $428.73?

jau eina prie > 
pabaigos

Vadovaujantis jo veikėjai vis 
labiau susigrupuoja. Dabar 
verta padirbėti labai sunkiai, 
kad laimėt pirmą dovaną.

Ši yra paskutinė kontesto sa
vaitė.

šeštadieny, sausio 12, kontes- 
tas visai užsibaigs ir balsų dė
žutė liks užpečėtyta. Niekas ne
begalės nei pridėt balsų nei at
imt.

Veiklesnieji kandidatai sau
sio 12 dieną pasijus daug tur
tingesni ir laimingesni. Pirmu
tinis iš jų laimės puikų Colum- 
bią Sedaną vertės $1700., ant
ras— Chevrolet Sedaną vertės 
$920., trečias — Ford Touring 
karą vertės $129.73 ir dar as
tuoni kiti gaus dovanas nuo 
$181 iki $15. Tai žinoma yrh 
dovanos, dėl kurių verta yra pa
dirbėti.

šiame konteste dalyvavusieji 
žmonės, apart to, kad bus gau
siai apdovanoti, turės dar ir ki
tokią naudą, būtent, liks plačiai 
žinomi visiems Amerikos lietu
viams, kurie skaito Naujienas, 
ir jų draugams.

Pasibaigus garsiajam Nau
jienų kontestui, Naujienos dar 
labiau pagarsės. Tūkstančiai 
naujų skaitytojų, kurie ligšiol 
nenorėjo ar neišdrįso skaityt 
Naujienų, dabar noriai skaito, 
gėrisi jų raštais, dėkavoja Nau
jienų leidėjams ir ragina kitus 
prie skaitymo.

Nors Naujienų vedėjai nu-

STASYS GIRŠTAUTAS, ............................................... 2,406,994
8324 Navy Avė., Detrolt, Mich.

TONY VVILLIS, ............................................................. 2,061,999
856 W. 122nd St., Chicago, III.

KAZIMER POCIUS, ....................................................... 1,995,000
, 12053 So. Halsted St, Chicago, III.

LEON SHWEGZDA, .......................    1,983,666
4917 W. 14 St., Cicero, III.

MISS L. NARMONTA, ................................................... 1,800,850
3223 Varneli Avė., Chicago, III.

FRANK ŠOVA, ...............................................................  1,792,383
4014 So. Rockwell St., Chicago, UI.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ........................................ 1,530,900
3355 So. Morgan St, Chicago, III.

KAZIMER YUCIUS, ........................................................ 1,498,600
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

ANTON PAKŠYS, ..........................................................   1,142,666
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, VVis.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, .............................................  786,250
3619 Dcodor St., Indiana Harbor. Ind.

ANTON GUDAVIČIUS, ................................................... 586,700
P. O. Box 358, Benton, Iii.

ANTHONY SHARKIS, .....................................................  470,300
942 W. 34th St., Chicago, III.

CAZIMER RAŽAS, ........................................................... 344,400
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ, ........................ ,..................................... 160,500
2502 W. 69th St., Chicago, UI.

MIKE BUDAS, ................................................................... 293,560
7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS,............. .... ,..............................  212,000
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

PAUL P. SHVELNIS, ....................... :............................... 145,000
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

JOSEPH SANCIULIS, ..................................................... 133,100
P. O. Box 253, Bradley, Ohio.

PAUL JAUGAS, ..............................   133,000
1116 Markct St., De Kalb, III.

JOSEPH SPRING, ....................   183,865
6059 So. Kilder St., Chicago, UI..

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
3619 Deodor St, 

Indiana Harbor, Ind.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So. Morgan St., 

Chicago, III.

LEO SHVVEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

Tūkstančiai

Borden’s
Selected
Šiandien

“Select

ed”

Vartoja Borden’s

pieną, todėl, kad užganč-

dina reikalavimus

pažysta gerumą.

Uzsisakykit

tų kurie

F-l

BORDENS
BnnH'oductsCo. Illinois

Frankšn 5110

ANTONAY SHARKIS
942 W. 34th St.

manė, jog dar daug tūkstančių 
lietuvių randasi čia Amerikoj, 
kurie jei sykį, kitą perskaitytų 
Naujienas nebegalėtų toliaus 
būt be jų, vienok neturėjo pa
kankamai progos prieiti prie tų 
žmonių ir pasakyt jiems teisy
bę apie Naujienas ir parodyt jų 
naudingumą ir reikalingumą 
kiekvienam žmogui. Be tam tik
ro kontesto negalėjo to pada
ryti. Dabar tas liko atsiekta. 
Su pagelba kontesto, tapo tūks
tančiai naujų skaitytojų pr 
šimtai gerų darbuotojų ir drau
gų.

Jau dabar atrodo, kad Nau
jienų Kontestas “Kiekvienai 
laimės“ nusiseks kuogeriausia 
ir iš visų pusių.

Veiklesnieji kandidatai su- 
kruskit, kad jus butumet lai
mėtojais ’

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.

Kaip gauti Milijoną 
Balsy?

Kandidatai, kurie dar nedaug 
balsų tėra gavę, turėtų veikti 
su lyg sekamais nurodymais. 1

2-metinės Naujienų prenume
rata ros per paštą už Chicagos 
po $14. atstovi 17,333 balsų.

23 tokios prenumeratos reiš
kia 398,659 reguliarių balsų.

Taigi, prie reguliarių balsų 
gaunamų už kožną prenumera
tą, dar galima laimėt 50,000 
specialių balsų už kiekvieną taip 
vaidinimą “kliubą” iš $24. Tai, 
dvidešimts trys tokių prenume
ratų sudaro 13 “kliubų“, arba 
650,000 specialių balsų. O jei
gu tas 23 prenumeratas gau- 
tuomet ant dviejų metų, tas 
skaitlius pasidvigubintų ir jau 
čia turit virš milijono balsų. 
Ar tai nėra lengva?

Paleiskim, kad jus turit dvi
dešimts tris draugus, kurie no
rėtų padėt jums laimėt Colum- 
bią Sedaną. Juk jiems užsirašy
ti Naujienas ant dviejų metų 
sykiu butų visai nesunku, o 
tuomi jus laimėtume! milijoną 
balsų. Pabandykit ir pama
tysit !

Mes iš savo pusės raginame 
visus Naujienų skaitytojus, ku
rie dar nėra prenumeratoriais, 
padėt musų veikliems darbuoto
jams laimėt pirmąsias ir ge
riausias dovanas užsisakant 
Naujienas savo vardu,o iš to 
butų dviguba nauda: jus visuo
met turėtumėt savo laikraštį, 
jūsų draugas gautų gerą dova
ną ir Naujienų prenumeratorių 
skaitlius pasidaugintų. Dabar} 
dar yra laikas veikti. v

PAUL P. SHVELNIS 
1443 N. Paulina Str.

Chicago, III.

L. BUTKEVVICZ 
2502 VV. 69-th St. 
Chicago, I’Vnois.

Jis pasirodė labai darbštus ir 
gabus ir šiame konteste lošia la
bai svarbią rolę.

!

ANTON PAKŠYS, 
220 Mihvaukee Avė.

Kenosha, VVis.

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Ratine, VVis.

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė., 

Chicago, UI.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglestone Avė.

Chicago, III.

KAZIMIERAS POCIUS 
12053 So. Halsted St.,

X Chicago, III.

JOHN JASULEVIČIA 
Box 58, 

Valier, Penna.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St., 

Chicago, III.

KAZ. BRAZEVVICZ 
921 So. Sheridan Road 

Kenosha, VVis.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Painei! Avė.

Chicago, III.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

JOSEPH SAUCIULIS
P. O. Box 253 
Bradley, Ohio.

JOSEPH SPRING, 
6059 So. Kildare St.,

Chicago, III,

TONY VVILLIS, 
856 West 122nd St., 
Wcst Pullman, III.

ANTON GUDAUZIS
Box 358

Benton, III., x

Kaina $50
Tuomi padarysi dldelj fin.uguimi į 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ai 
ką kietį, negu su ranka. Geriau
sia,parankiausia ir dalikatniausia į 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis f 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
Syti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.
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;'korespohdencijosĮ
Kiiigstoii, Pa.
Trys nelaimes.

Gruodžio mėnesi atsitiko čia 
trys nelaimės. Viena, būva 
supiaustytas [kas j j supjaus
tė ? Red.] J. Kučinskas, kuriam 
teko keletą dienu pagulėti ligo
ninėj. Antra, Jurgis Jarašiū
nas, 74 metu amžiaus, bet dar 
stiprus žmogus, našlys, iškrito 
pro langą iš antrojo aukšto i,r 
užsimušė. Trečia, gruodžio 25 
d. buvo supiaustytas A. Dirkė, 
35 metu vaikinas. Jis išlydėjo 
pro duris savo draugą ir dar 
ties savo namų varteliais si Į 
juo šnekučiavos. Tuo tarpu 
prisiartino prie jų trys italai ir 
vienas jų smogė Dirkei per gal
vą, o antras vėrė peiliu į pilvą. 
Dirkė tuojau buvo nugabentas 
i ligoninę, kur gruodžio 30 d. 
pasimirė. Velionis buvo laisvų 
pažvalgų vyras, mėgo daug 
skaityt ir skaitė Naujienas, 
Kardą ir k. laikraščius. Priklau
sė SLA 85 kuopai. Sausio l die
ną buvo palaidotas laisvose vie
tos kapinėse, palydėtas būrio 
žmonių su 22 automobiliais. Bu
vo sudėta daug gyvų gėlių vai
nikų—nuo Balonių, nuo Griga
liūno, nuo draugų, nuo Unijos 
ir nuo V. Kamarausko vainikas 
su laikrodžiu. Vainikus nešė 
jaunos merginos — M. Aidu- 
kauskiutė, O. Jurkuniutė, P. 
žilinskiutė, J. Poškiutė ir O. 
Poškiutė. E. V. Kamarauskas 
pasakė trumpą prakalbėlę. Duo
bę iškasė M. Černius, F. Poška 
ir T. Latvonis; buvo ir kiti pa
sižadėję, bet savo žadėjimo ne
išpildė. Daugiausiai rūpinos 
laidojimu K. Ciciliauskas ir P. 
Grigaliūnas. — Gaila labai taip 
nekaltai žuvusio A. Dirkės, ra
mus jis buvo vaikinas. Lai jam 
bus lengva žemelė.

—M. Černius.

Vaidino gi artistė kaip tikrai 
naujokas šioj srity. Daina ir 
vaidinimas dar artistei, pirmu 
kart mėginančiai, visai nesekės 
derinti, lieti j vieną veiksmą. 
Tam reikia, be viso kito, prak
tikos, įpratimo ir svarbiausia— 
drąsumo, kurio įgijama tik per 
ilgus mėginimus. Dabar artis
tė ne tik nežinjoo, kaip kurį vai
dinimo veiksmą išreikšti judė
jimu, bet ir visur vis nedrįso, 
nes jautės suvaržyta dainos, 
jos rimto, kitaip — muzikalės 
frazės takto, diriguotojo lazde
lės.

Reikia manyti, jog šis antru- 
tinis trukumas nesunku bus pa
šalinti ir nors primitingus sce
nos plastikos elementus artistė 
ne tik pasisavins, bet ir išmoks 
jais drąsiai, nepriklausomai nuo 
diriguotojo lazdelės, naudotis.

Debiutuoja šioj operoj ir 
Kutkauskas. Jo dainos tempas 
dėl kai kurtos nesveikatos ne
buvo išvystytas, tačiau vaidini
me jis sukurė savaimingą her
cogo vaizdą, kurs buvo įdomus.

Kiti įdomus debiutantai—tai 
dar ankščiau musų minėti p. 
Rakauskaitė ir Sodeika ir dar 
Vencevičius. Taip atrodo, jog 
iš jų turės išugėti įdomus sce
nos meno kūrėjai ir darbininkai, 
turintieji kiekvienas savalimii> 
gą, dar nepasireiškusią, bet tu
rinčią iš ko pasireikšti balso 
medžiagą.

Sveikintina musų opera su 
šiomis naujomis savo jėgomis!

—V. J.

Į Lietuvą
----------------------------------------------- X
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriains. t

___________________ __  ___ /
White Star Line

N. Y. — Cherbourg — S'outhamplon 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

Onos Pocienės debiutas 
operoj “Rigoletto”, 

Kaune
Gruodžio 16dieną Lietuvos 

Valstybinė Opera Kaune statė 
operą Rigoletto, kur svarbiau
sioje Džildos rolėje pirmą kartą 
dainavo nesenai atvykusi Kau
nan čikagietė p. O n a P o c i e- 
n ė. Apie šį statymo “Rigoletto” 
ir apie p. Onos Pocienės debiu
tą “Lietuvos” recenzentas rašo 
(286 nr., gruodžio 19 d.):

Šį sezoną ši opera eina kelin
tu kart vis pirmu teatru. Tai 
ne atsitiktinai. A. Sodeikos 
interpretacijoj ši opera duoda 
labai įdomų ir niekad nenusiį 
bostantj gyvą scenos kūrybos 
vaizdą. A. Sodeika gyva ku
riamoji jėga, o turtinga jo bal
so medžiaga duoda jam geriau
sių kuriamųjų priemonių. Ypač 
įdomu yra pažymėti, kad šis 
artistas dar yra nesustojamoj 
ilgėjimo, stiprėjimo, tobulėji
mo stadijoj, o aiškiai jau yra 
išėjęs j didelių artistų kelią.

Gruodžio 16 d. vaidiniams 
dar buvo įdomus ir tuo, kad čia 
debiutavo visa eilė “naujokų”, 
kurių daug kas dar nėra gir
dėjęs.

Pirmon eilėn čia reikia imti 
p. Pocienė centrinėj Dzildos ro
lėje. Tatai buvo, rodos, iš viso 
pirmas artistės debiutas ope
roje ir tam debiutui jai duota 
labai atsakominga ir didelė ro
lė. Tai rodo, kad artiste labai 
pasitiKfitži.

Kas liečia vokalę operos dalį, 
tai to pasitikėjimo artistė ne
apvylė: visur jos gaida skambė
jo drąsiai ir pilnai. Artistė čia 
savo partiją gražiai ir net įdo
miai atliko, ištesėjo. Tatai jai 
leido padaryti jos malonus ir 
turįs gražią ir ne taip jau siau
rą medžiagą balselis, vietomis, 
aukštame rtgestre, skambus, 
kaip metalas, ir gražiai lirin- 
gas.

N. Y. — Piymouth — Southainpton — 
Cherbourg — Hainburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
Baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plyniouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tu arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago, III.

LLOYD
LAIVAKORTĖS 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN — STUTTGART — 
COLUMBUS

in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
per Lietuvos valdžią. Del tikietų ir 
kitų informacijų atsišaukite bile prie 
vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN LLOYD 
100 No. La Šalie St., Chicago, III.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 
Ofisas su Dr. J. F. Van Pato*

merginoms; kreip 
kitės, o rasite!Kites, o 
pagelbą.

Tel. Yards 1110
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu-j 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo-1 
se. Sąžiniškai p&J 
tarnauja, viso-į 
kiose ligose prie* 
gimdymą, laika 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata-l 
rimas, da ir kito-l 
kiuose reikaluo
se moterimi ir

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 Ud 9 ▼. 
▼ak are.

Dideles Ristynes
Del Pasaulinės Čampionystės 

KAROLIS POŽĖLA SU WM. DEMETRAL
John Evko su Charles Sanderson, Hugh Nichol su Joe Novak

Extra persiėmimas
Aleksander Garkaivienko su Ajax

FIRST REGIMENT ARMORY
Michigan Avė. ir 16th St.

Utarninke, Sausio 8, ’24
Tikiety kaina $1 ir $2

Tikietus iš kalno galima pirkti pas Al. Blooms, 129 N. Dearborn St.
aaasje^’JSBM

v

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

—1 . ' ' - • ~ ~ - 1

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.L. --------------

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

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

nuo 5:80 iki 7)88 vakare.
Si.

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

GarsinkRes Naujienose

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis ■ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė. 

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO. ILL.
VALANDOS: Nuo 8 fld 11 ryto li

nu O 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytes

DR. V. A. SIMUOS
Gydytojas, Chirurgas ir Aku žeria

8315 Soath Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

yal. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ii

Office Houra: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tsl. Canal 2118

DR. P. I, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6 iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

I

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewic* 

BANIS 
AKIIAERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie girndy 
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikus 
ypatišką prižiurė 
jimą. Duodu pa 
tarimus moterimi- 
ir merginoms dv 
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZNIAN^M
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas liga? 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drcxel 0950

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

»■■■■■■ ■■III—............. ...............................

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki l vai. po piet.
Telefonas Drexel 288®

.............. . «.................... .

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

* ......... .......... . ...... „„.....„N
/ —.......................................... ..................—1    ’A

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

. .............................. ....... . u— .1............ ■

Telefonas Boulevard 1989 |
DR. S. A. BRENZA !

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare »

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III. |

I ------ ---------------- , , Į.............

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. <7th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
» ........ .......... ...... . ....................

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS' 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikij, Vyrižkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcagt

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards D867
f....................................... ■■■■■■■■HM

I

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIŪNAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted SL 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyžioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3896
.................... T............ ■■■. ■

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 i 

Vakarais: 2151 West 22 Street * 
Telefonas Canal 1667 I

S. W. BANES, Advokatu*
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Rccter Building
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
V—'......... . ... ...... ■■ ■■ , Į

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 586 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

IllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIH

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

lėsite pirkti jūsų siutus ar ©verkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštai 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų 3r 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir aukščiau- Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių, overkautai $5.50 ir aukščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.
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TUKSIANČIAI TURI INKSTŲ 
LIGĄ IR TO NEŽINO

Ar reikalauji Svvamp-Rooto?
Daugumas žmonių nenumano to, 

kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligomis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi
tenkindami gydymu sekinių, kuomet 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jūsų kiti organai gali reikalauti 
atydos, bet visų pirmiausia atyda tu
ri būti kreipiama j inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias.

Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilmero 
Swamp-Rootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
pūslės vaistą, nes kaip tik tavo ink
stai pradės taikytis, tai jie padės vi
siems kitiems organams sveikti.

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių vi

sur yra paliudiję, kad lengva ir grei

ta Swamp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaudama ir kad jis savo stebėti* 
nais rezultatais sunkiose ligose stovi 
augščiausiai.

Inkstų ligos simptomai.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

ko, bet jei sergi įkirtomis pūslės li
gomis, dažnais šlapinimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar iritavimu besišla
pinant, jei šlapime raudonos nuosė
dos, galvą, nugarą skauda, strėnas 
diegia, širdis nerami dėl inkstų su
irimo, šlapiminės rūgšties reumatiz
mas, diegimas klube, liesėjimas ar 
pageltimas, tai inkstų liga gali bū
ti aršiausioj formoj.

Swamp-Root maloni gerti.
Jei esi jau įsitikinęs, kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiekoj.

SPECIALĖ PASTABA. — Gali gauti pavyzdinio didumo Swamp-Rooto 
bonka pasiuntęs dešimts centų Drui Kilmer and Co., Binghamton, N. Y. Tas 
suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau
dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai dėkingų laiškų, apturėtų nuo 
vytų ir moterų, kurie pasako atradę Svamp-Rootą kaip tik tinkamu, vaistu 
nuo inkstų, kepenų ir pūslės ligi]. Swamp-Rooto vertė ir klotis yra taip ži
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkelės. Ad
resas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminė
ti šito laikraščio. ’ .k didi

Čia ir Tamstos Reikia!
GYVENIMAS

Mėnesinis mokslo, sveikatos ir lyties reikalų žurnalas. 
Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius.

“Gyvenimas” tai vienintelis Amerikoje mėnesi
nis žurnalas, pašvęstas mokslo reikalams. Mokslo da
lykai gvildenama taip, kad kiekvienas lengvai skaito 
ir dar lengviau supranta. “Naujienų” skaitytojai ge
rai žino, kad Dr. Karalius moka sunkius mokslo daly
kus aprašyti taip, kad visi supranta.

“Gyvenimas” visiems patinka — patiks ir tanki
stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

“Gyvenimas” auga kas numeris, eina didyn, turi
nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin gyvų 
raštų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite.

Užsirašyk “Gyvenimą” šiandien ir užrašyk jį savo 
giminėms Lietuvoje. Prenumerata: doleris visiems 
metams iki Naujų Metų.

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto
jai jau gauna pirmąjį priedą — Dr. Karaliaus “Vene
rinės arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”. 
Šita knyga yra verta daugiau dolerio. šitas priedas 
duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų. 
Pinigus siųskite kaip parankiau: money orderiu arba 
įdėjus dolerį į laišką. Visada adresuokite:

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str., Chicago, III.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arkanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

1147 \V. 18th St, kampas May St.
Kalbame lietuviškai

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančiu vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, pasiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL
21 E. Centre Street,

DRUG COMPANY,
Shenandoah, Pa.

| PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
rai u roję Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI
NAS AI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVUS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurualap, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KALNO MIESTO ALBUMAS. 64 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONĖ APLINK PASAULI l 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaišgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE. 
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

“D I R V A”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

Naujienos, CKicago, in.

CHICAGOS
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Kokia motina, toks ir vaikas.
Prieš kiek laiko Sabella Nitti 

Cudella tapo nuteista mirčiai už 
nužudymą savo pirmojo vyro. 
Dabar policija suėmė jos sūnų 
Frank Nitti. Esą yra įrodymų, 
kad Frank yra juodrankių orga
nizacijos narys.

Bemiegodamas nužengė nuo tre
čio aukšto.

Charles Nell, 832 Cass St., tu
ri įpratimo vaikščioti miegoda
mas. Užvakar jis išlipo iš lovos 
ir bevaikščiodamas nupuolė nuo 
trečio aukšto. Jis gerokai prisi- 
trenkė, bet už poros valandų at
sipeikėjo ir išėjo dirbti.

* *

120 gaisrų begiu 24 valandų.
Pereitą šeštadienį įvyko 120 

gaisrų. Tai vis šalčio padariniai.
♦ ♦

Permainos policijos departa
mente.

Policijos viršininkas Collins 
rengiasi padaryti stambių per
mainų savo departamente. Eina 
girdai, kad tos permainos palie- 
siančios apie 16 policijos kapito
nų. .

* * *
Per Chicagos paštą perėjo 1,- 

298,0u4 laiškai.
Pašto viršininkas Lueder pa

skelbė, kad pereitais metais paš
tas perleidęs per savo rankas 

298,962,004 laiškus.

Šiandie Požėla susikibs 
su Wm. Demetrai.

lisis dar 272 svarų milžinas, ne
senai iš Europos atvažiavęs.

Demetrai
Demetrai 
geriausių

šio vakaro ristynės žada būti 
nepaprastai įdomios. Musų “ge- 
ežinis žmogus” Karolis Požėla 

susigrums su Wm.
(Greek demon). Gi 
yra skaitomas vienu
ristikų. Be to, tai bus pirmas K. 
Požėlos pasirodymas tarp sve
timtaučių, į kurio ristynės bus 
abiausia atkreiptos visų akys. 
Laimėjimas ristynių Požėlai 
reikš prisiartinimą prie pasauli
nio čempionato.

Risis dar ir kita labai įdomi 
pora, būtent, Garkavenko su 
Ajax. Garkavenko sveria 272 
svaru, o Ajax — 265 svarus. 
Ne be reikalo tat jie yra vadi
nami “mėsos kalnais”. Be šių 
dviejų porų, risis dar ir kitos 
labai geros poros.

Ristynės įvyksta šiandie 8 vai. 
vakare First Regiment Armory, 
16 ir Michigan Avė.

Lietuvių Rateliuose
Englewoodo balius ir SLA. 
36 kuopos susirinkimas

Englewoodo lietuvių koloni
joj SLA 151 kp. surengė balių 
Naujų Metų vakare V. Laito 
salėj, 6103 State gat.

Vakaro programas susidėjo 
iš “lakioj anuios” krasos ir 
raudonų rožių pardavinėjimo.

Man įėjus svetainėn paskirtu 
laiku, žmonių, galima sakyt, 
kaip ir nebuvo, apart vakaro 
rengėjų, kurie energingai dar
bavos delei vakaro gerovės, pa- 
vykimo. Svetainė maža; su 
ilgumu jos, dąr šiaip-taip, bet 
tas jos siaurumas daro gana 
nemalonų įspūdį. Išpradžių, 
maniau, kad ne svetainė, o šiaip 
priemenė, per kurią įeina į sve
tainę. Tačiau biskutį palaukus, 
patėmijau, kad muzikantai ren
kas ir grupuojąs prie kamputyj 
stovinčio mažo, apskrito sta-

liuko... Orchestras susidėjo iš 
penkių. Bet kieno jiis buvo—ne
teko patirti. Tik tiek galiu 
pasakyti, kad vietoj piano—bu
vo kostantinka. Gi muzika, ga
lima sakyt, nebloga — harmoni
jos ganėtinai buvo; kaip tokioj 
svetainėje, tai ir aidas akordų ir 
buvo gana garsus.

Programo pradžia. Muzikan
tams pradėjus griežt, publika 
pradėjo skaitlingiau eit į salę 
taip, kad trumpu laiku svetainė 
jau buvo pilnutėlė. Tad ir pro
gramas prasideda — pardavinė
jimu atviručių ir rožių. Prieina 
prie manęs jauna moteris (gal 
mergina?) ir siūlo man gražią 
raudoną rožę pirkt, bet aš, ke
purę nusiėmęs atsisakiau, ma
nydamas, kad antrą kartą pa
siūlys... Bet išėjo kitaip — dau-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Severas Gyduoles užlaiko 
seimvnos sveikata.

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai- 
kykito po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severas Kalendorius 1924

metams yra priduotas visur aptie- 
lęoriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

W F. SEVERĄ CO. 
CEDĄR RAP1DS, IOWA

SILPNA,
NUSILPUSI, NERVUOTA

Gavo pagelbą nuo pat pirmo 
butelio Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Compound.

Lancaster, Pa. — “Kaip aš apsive
džiau, aš pasidariau labai silpna,

ir buvau nusilpusi 
ir nervuota. Ma
no vyro sesuo pa
sakė man kad aš 
pabandyčiau Ly
dia Pinkham’s Ve
getable Compound. 
Mano vyras tuo
jau nupirko man 
vieną butelį ir jis 
padarė man tiek 
gero, kad aš ir da
bar dar vis ačiuo-

jū. Aš pradėjau jaustis gerai ir pa
sidariau stipri ir galėjau atlikti visus 
savo namų darbus iki pat to laiko 
kol gimė mano kūdikis — ir mano 
kūdikis yra taipgi sveikas. Aš tik
rai rekomenduoju Vegetable Com
pound mano draugėms jeigu jos turi 
tuos pačius nesmagumus kaip aš ir aš 
tikrai patariu jums suvartoti tuos 
mano poduotus faktus kaip paliudi
jimą”. — Mrs. Frank H. Grimm, 533 
Locust St., Lancaster, Pa.

Moterys neturi turėti tokių simpto
mų, galvos skaudėjimų, nervingumo, 
nusilpnėjimo ir nereguliariškumų, ku
riuos jos turi kaipo moterys.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakominga gyduolė nuo 
visų tų nesmagumų. Parduodamos 
pas visus aptiekorius.

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko

niškus valgius pirmos klesos 
Pigiau ir Gardžiau.

Draugės ir Draugai! Prašome atsi
lankyti į musų valgyklą, o mes pa
tarnausime kuogeriausia namuose pa
gamintais lietuviškais ir amerikoniš
kais valgiais, arba pagal jūsų pa

reikalavimą.

1745 So. Halsted St.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo. i
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj* z

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Frau '

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
E]

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai

Varno Piešti
Vienas iš geriausių Lietuvos dai

lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Ui.

REUMATIZMAS.

Sustapdykit tą reumatizmo skaudė
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur- 
pentine Ointment, kad jis įsigertų j 
skaudamą vietą ir tuojau prašlina 
ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 

ateina,nesimaišo. Kuomet Turpo 
skausmas prasišalina.

Mokslas sako, kad niekas 
pagelbsti kaip terpentinas, 
išradimas, Turpo sujungia visus ter
pentino misteriškas spėkas su kitais 
visais gydančiais dalykais. Turpo 
veikia labai greitai ir pasekmingai, 
kuomet yra įtrinamą į krutinę ar 
gerklę, net tuojau galima pastebėti 
krutinės kilnojimąsi.

Turpo prašalina reumatizmo skau
smus tuojau iš jūsų systemos! Taip
gi greitai prašalina šaltį, skaudamą 
gerklę ir krupą. Sustabdo bronchit|, 
lumbapo, neuralgiją ir katarą. Nuo 
to nebus pūslių arba nudegimų.

Kodėl kentėti? Kodėl kęsti? Ko
dėl daleisti sau skausmus? Daleis- 
kite, kad Turpo- prašalintų jūsų skau
smus. Gaukite Turpo šiandien nuo 
jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Terpentino Ointmento kuris turi tą 
atsakomingą Menthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c. slovikas.

*

M

taip ne- 
Naujas

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kankina skaudus ataka* 

reumatiftkų skausmų, ar užpuola neu
ralgija, strfindieglis, skaudami sąna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai ištri
nant su

Jreff. S. V. Pat. Biure. *

Ir tuojaus pajaučiama maloniai de- * 
ginanti šiluma besiskleidžiant po skau- « 
dama vieta, kuri suteikia malonų wna- 
gumai Visiškai nCra reikalo kankintis 
turint po ranka tokia tikra pagalbą. •

P«in-Expelleria tikrai pagelbės ir * 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- # 
rniem tūkstančiam žmonių per daugeli 
metų. Visuomet laikykite jo bonką • 
parankioje vietoje. •

35c. ir 70c. už bonka aptiekoee. * 
F. AD. RICHTER & CO. .

104-114 So. 4lh St., Brooklyn, N.Y. ,

GYVENKITE ILGAI

Jausitės 10 arba 80 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusių vidurių, 
prasto skilvio ir sustiprinimo kraujo. 
Bulgariška žiedų Arbata yra gera 
šeimynos gyduolė. Gerkite karštą 
einant gulti, kad prašalinus šaltį. 
Parduodama pas visus aptiekorius, 
arba apdraustu laišku, 1 didelis šei
mynos baksas $1.25, arba 3 baksai 
$3.15, arba 6 baksai $5.25. Adresas 
MarvelI Products Company, 26, Mar- 
vel Building, Pittsburgh, Pa.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
ta.į. nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50’ centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

vais- 
Liuo- 

ir vi- 
visose 
Kaina

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

Atsiųskite Sitų apgarsinimą ir dešimti cen
tų pas Foley & Co., 2835 Sheffield Avė., Chi
cago, Iii., parašant savo vardą ir adresą aiš
kiai. Jus gausite 10 centų vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COMPOUND 
nuo kosulio, persišaldymo ir karkimo, taip
gi dykai sampelinf pakeli FOLEY PILCS, 
diuretišką stimuliaciją dėl inkstų, ir FOLEY 
CATHARTIC TABLETUS nuo užkietėjimo j ir 
viduriavimo. Tos puikios gyduolės pagelbėjo 
milijonams žmonių. Pabandykit jas!

Pagelbėjo mažai mergaitei 
nuo kosėjimo.
HONEY AND TAR COM- 

puikus. Mano maža mergaitė 
koeulj. Aš nupirkau buteli

“FOLEY’S 
POUND yra 
turėjo dideli 
FOLEY’S HONEY AND TAR CO ’POtfND 
ir daviau jai keletą doz.ų ir jai labai, pagel
bėjo”, rašo C lydė H. Benson, Marlbrook, 
Virginia- Geriausia gyduolė nuo kosulio, 
persišaldymo, karkimo: pagelbsti greitai ir 
pasekmingai. FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND yra išbandytas per laiką, tar
naudamas trijoms generacijoms.

KOJĮI TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

6
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Ką Tik Atspaudinta
Knyga dėl piano solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina 75c. 
kiekvieno, apmokėtu persiuntimu.

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

JĮĮS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St,, Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6ziki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai. 
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI. 

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY 
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
jnkstų, pūsles ir šlapumo Ii- 
CT.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gsriausį Ameriko
nišką 1* ’^epe- 
jišką bk gydy
mo. DidtUa skai
čius žmotf^ lip
domų kasdieni per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikall 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti,1 taip kad nei vienas nereika* 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ',į“- 
ną. Panedėlyj, sere^c ir 
su bato je nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Gulime institute
DR. J. A. VELONIS 

Oeteopathas, Chiroprata*, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatinga! 
uŽsisenčjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampe, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

r
Tel. Haymarket 1044

DR. G. J. ADLER
Specialistas Venerinių Ligų 

Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 

11 iki 1 valandai dieną.
1014 So. Halsted St. 

kam.*—_

Fine for Lumbago «?,<
Mustcrole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Gct Mustcrole 
today at your drug store, 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEI
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.) 

giau nesiūlė, šitas incidentas 
yra antras mano gyvenime. 
Kiek laiko atgal, man bevan- 
dravojant po kaizerio žemę/pri
siėjo taip, jog buvau priverstas 
eit pas ūkininką prašyt nakvy
nės. Nakvynę davė ir pasiūlė 
vakarienę, bet aš atsisakiau ją 
priimti, nors ji buvo man rei
kalinga, irgi manydamas, kad 
dar kartą pasiūlys. Bet nesiūlė.1 
Todėl šitie du įvykiai, manau,! 
man bus gera lekcija.

Taigi dalykams taip stovint, 
jaučiaus nemaloniai. Ir kaip ne,! 
kuomet visi žaidžia ir šoka ~ 
rožės tik raudonuoja, o aš i____
susirietęs prie sienos, it druskos 
stulpas, be rožės! Be to, ro
žių pardavėja gana tankiai ei
dama pro mane, 

mane su nelabai 
akutėmis. Tad, 
čiaus ne kai chicagietis-engle- 
woodietis, o kai marsietis tame 
linksmame susirinkime. Ir tas 
mane privedė prie nutarimo— 
eit kur priklausau. Ką ir pada
riau nelaukdamas užbaigos.

* ♦
*

Sausio 2 d. SLA 36 kp. įvyko 
pirmas šių m. s us i r ink i nu j 
Raymond Institute, kur na
rių dalyvavo neperdaugiausiai. 
Peiktina.

Susirinkimą atidarė senoji 
valdyba. Po perskaitymo tari
mų iš pereito susirinkimo, buvo 
išduodami raportai senosios val
dybos, finansų komisijos ir šiaip

dirstelėja į 
linksmomis 

žinoma, jau-

ONA JURGAITIENĖ

Po pirmu vyru Montvilienė,
30 metų, persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 6, 1924, 6:30 vai. 
vakare. Paliko nuliudime savo 
mylimą vyrą Antaną Jurgaitį 
ir 1 dukterį Juozefą, 12 metų 
ir tetą Antaniną Norvainienę, 
pusbrolį Joną Jokūbaitį. Lietu
voj paliko tėvelius, 2 seserį ir 2 
broliu. Laidotuvės atsibus ket
verge, sausio 10, i Apveizdos 
Dievo bažnyčią, po pamaldų į 
Šv. Kazimiero kapines, iš namų 
671 W. 14th Place. Kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Paliekame 
nuliūdę vyras, duktė, teta ir 
pusbrolis.

Vyras Antanas Jurgaitis.

visų kitų komisijų. Pažymėti- 
į nas raportas pramogų, rengimo 
(komisijos. Raportavo, kad kuo- 
Ipos surengtas vakaras davė 80 
centų pelno. Priežastis nenusi- 
sekimo buvusi ta, kad kuopos 
nariai labai “skaitlingai” atsi
lankę, ypač profesionalai, kurių 
kuopoj esą nemažai. Visi ra
portai priimti. x

J Taipgi reikia pažymėt, kad 
šiame susirinkime iškilo naujos 
idėjos, bet kaip jos ilgai bus 
galioje — tai kitas klausimas. 
Komunistai pirmiausiai pareiš
kė, kad kuopa daugiau netar
naus kitam kam, o tik SLA. 
žinoma, šitam buvo ir priežas- 

’ jtis. Vienas komunistėlis duoda 
' sumanymą, kad kuopa ant Nau- 

.°| jų Metų paaukotų arba skirtų 
s oviu'auką iš savo iždo Lietuvos poli

tiniams kaliniams. Sumanymas 
paremtas. Dr. Graičunas užgy- 
rė sumanymą ir rodo “Liet, ži
nias”, iš kurių referuoja, kad 
Kaune esą susitveręs komitetas 
politinių kalinių 
Komunistai šitą 
širšės po kupstu 
rytis į savuosius, 
duoda sumanymą, 
skirtų auką Rusijos politiniams 
kaliniams, žinoma, šitas tai 
galutinai komunistus išvedė iš 
kantrybės. Atsistoja Buragas 
ir sako, kad čia ne juokų krėti-

I mo vieta ir t.t. Mat, kad Lietu
vos politiniams kaliniams auka, 
tai geras daiktas, o kad Rusijos 
—juokas ir kas da kitas. Gal 
Buragas dėl savo patriotinių 
jausmų taip pareiškė, ko nei 
tautininkai nedrįso padaryti.

Po viso to, pasikėlęs vienas 
komunistų vadas pareiškė, kad, 
girdi, čia esama visokių pakrai
pų ir frakcijų žmonių ir jie vi- 
si yra kuopos iždo nariai, tai 
skirt auką iš kuopos iždo vie
nai kokiai frakcijai nėra gali
ma ir tuo daugiau, kad tokie 
dalykai priveda prie nemalonių 
susikirtimų, delei kurių turi nu- 
kentėt netik kuopa, o ir visas 
Susivienijimas. Todėl reikią 
nuo šio susirinkimo tokia akci
ja sustabdyti ir veikt išvieno 
delei SLA. gerovės, Taigi dau- 

’giau tolerancijos, daugiau solida
rumo. Šitai minčiai visas susi
rinkimas prtairė.

Jeigu šitas nusistatymas mu
sų kuopoje ir pasiliks, tai rei
kia pasakyt, kad Nauji Metali 
mums suteikė didelę dovaną!

Organizatorius Bradchulis ra
portavo, kad jis prirašė prie 
kuopos virš šimto narių. Už ši
tą jo pasidarbavimą duotas su
manymas, kad jam paskirti do
vaną iš kuopos iždo $25.; pa
taisymas —$50. Už pataisymą 
balsavo vienas kitas, o už ori- 
ginalį balsavo maža mažuma,— 
daugiau prieš. Prieš balsavo 
todėl, kad tam tikra dalis narių

gelbėjimui, 
išgirdę, k|i 
sujudo dai-» 

Be to, vienas 
kad kuopa

Comp*gnto

Ant atminties metų sukaktuviu 
musų seselės 

TERESĖS GUDLIKAITES 
Po ilgos ir sunkios ligos atsi
skirt su šiuo pasauliu sausio 9 
d., 1923 m. sulaukusi vos 20 m. 
amžiaus buvo gimusi ir augusi 
Suvienytose Valstijose, nors 
metai laiko jau praslinko, o mu
sų širdies skausmas nei kiek 
nenustojo, dar kartą tariam 
širdingą ačiū visiem dalyvavu
siems laidotuvėse ir meldžiu 
atsilankyti ant pamaldų, kurios 
atsibus sausio 9 d., 7:30 vai. iš 
ryto Dievo Apveizdos bažnyčioj 
18 gat. ir Union Avė. Pasilie
ka nuliudime tėvai

Jonas ir Marijona seseris 
Kazimiera Narkienė, Elena 
ir Elzbieta Gudlikaitėe.

NEW YORK—HAVRE
PARIS .............................. Jan.
SUFFREN ..................... Jan.
CHICAGO ........................  Jan.
LA SOVOIE ..................... Feb. 2
ROCHAMBEAU .............. Feb. 20

16
17
30

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDBAUX

Baiykite dėl dinceidilM apratomee 
kaygutia juag vietiniai agentai arba | 
didUI ofia< 1» State Street New York.
................... -■ .. —X

Kaip Praginti
Traukiantyjį Krupą

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7-8 P. M.

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Aptepk Vicks VapoRub 
einant gult gerai trinant 
aplink gerklę ir krutinę. 
Apdengk su šiltu pelnelės 
audeklu. Palik lovos ap- 
klodus atlapus taip, kad 
kylantjs garai butų gali
ma kvėpuoti per visą nak
tį. Krupas tąsyk vargiai 
galės prasidėti. Vicks gali
ma gaut kiekvienoj aptie- 
koj.

LIETUVIS ADVOKATAS
J. P. Uvick
618 Ford BIdg.

Vakarais: N. 426 West Grand Blvd.
DETROIT, MICH.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vUarioe 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška
8228 W. 88th SU Chicago, JU.

..................................................- - ............................- ■

bovo nusistačius ne pinigų dova
ną suteikt, o nupirkt dovaną, 
kuri bus ilgesniam atminimui.

Aplamai imant, susirinkimas 
buvo malonus ir jaukus. Ir jeigu 
šio susirinkimo nusistatymas 
pas mus užsiliks ir ant ilgiaus, 
tai yra vilties, kad sekantis su
sirinkimas bus kur kas solida- 
riškesnis.

Į SLA 2-rą apskritį išrinko 
35 relegatus. Delagtai išrinkti 
ant visų metų.

—Laisvės Mylėtojas.

Brighton Parko “Na 
vylios”

“Samovaro” Ravelis. — Medėjų 
Kliubas. — “Bečlerių” Kliubui 
gresia didelis pavojus.

Tūlas laikas atgal nekurie 
“Bečlerių” Kliubo nariai, nega
lėdami pakęsti ' gaspadinių 
“priespaudos” ir “dide
lio išnaudojimo,” suorgani
zavo “Samovaro” Ratelį, kurio 
tikslas yra susidėjus į kupetą, 
prisilaikant komunistinės lygy
bės, išsigerti “čajaus” ir pasi
varžyti apie “vainos” budus su 
gaspadinėmis.

“Samovaro” Ratelio reikalų 
vedėjas nuvažiavęs ant Maxwell 
“ulyčios” nupirko: beef tea, 
“rusky čai”, “samovarą” ir vi
sas kitas “čajaus” gėrimui rei
kalingas “tulšis”. Išpradžių se
kėsi gerai: gaspadinių “skriau
džiami” “burdingieriai” dėjosi 
glėbiais prie ratelio. Bet dabar, 
kuomet Juciaus, didelės Bridge- 
porto lietuviškos valgyklos sa
vininkas, atidarė valgyklą ir 
Brighton Parke, tai “Samovaro” 
Rateliui tur-but bus kaput, nes 
tavorščiai jau pradeda “skebau- 
ti”.

* **
Brighton parko “volasties” 

lietuviai apart visų kitų organi
zacijų turi ir Medėjų Kliubą. 
Tai yra medžioklę mylinti tavor- 
ščiai susispietė į “bunčių”, kad 
sėkmingiau galėtų žiurkes, atsi
prašau, aš norėjau pasakyti zui
kius šaudyti.

Šį Kliubą, kaip čia pasakius, 
“garnys atnešė”, atsiprašau, 
“strielčiai” sutvėrė tik praeitą 
rudenį, todėl nariais dar neskai
tlingas. Kad kartais tavorščiai 
nepasidarytų sau bereikalingo 
“triubelio”, tai aš “apznaimi- 
nu”: kad įstoti į Medėjų Kliubą 
yra labai sunku, nes reikia daug 
klausimų atsakyti raštu ir prak
tiškai parodyti savo “strielčiš- 
kus” gabumus. Pavyzdžiui, mane 
priėmė tiktai tuomet, kuomet 
parodžiau savo “gabumus” 
dėdamas iš septynių šūvių 
senai mirusį žvirblį....

nu
jau

♦ * *
Iš gailesčio, pykčio ir pavydo 

su drebančia ranka rašau šias ei
lutes, apie “Bečlerių” Kliubą. 
Kuomet aš atsidavęs su dūšia, 
šyla, rankomis, kojomis ir visais 
kitais galais dirbu dėl “Bečle
rių” Kliubo gerovės ir “ščyrai” 
pildau jo “zokonus”, tai randa
si “memberių,” kurie netiktai su 
“čysta” ”sumnenija” laužo visus 
musų “padavadijimus”, bet ir 
tyčiojasi iš manęs. Labiausia 
man nervus suardė praeitame 
susirinkime, kuomet vienas “tar 
vorščius”, kuriuo daugiausia pa
sitikėjau, pareiškęs, kad jis ap
leidžiąs “bečlerius”, šypsodamas 
iškiūtino sau. Po šitokio “stroš- 
naus” įvykio visi sujudome ty
rinėti, kodėl jis taip “nedorai” 
pasielgė. Bet greit sužinojome, 
kad jis liko auka mėlynakės. Ai
škiau sakant, musų “memberis” 
Frank Yančius, nusitarė apsi
vesti su panele Anna Stumiute. 
Jų vestuvės įvyks 16 d. šio mė
nesio.

Prieš F. Yančiaus vestuves 
dar įvyks vienas labai svarbus 
“bečlerių” “skodas.” Visi “mem- 
beriai” būtinai dalyvaukite. Lai
kas bus pranešta vėliau.

Iki šiol aš tiek daug pasitikė
jau savim, kad maniau, jogei 
nėra tokios spėkos, kuri manę ga 
lėtų patraukta prie savęs. Bet 
dabar, kuomet mano artimiau
sias prietelius liko auka gelton
kasės, tai aš irgi pradedu abejo
ti savo valios tvirtumu...

— Teleponas.

Kas bus rytoj?
Rytoje vakare įvyks S. L. A. 

208 Chicagos Moterų kuopos ba
lius. ši kuopa susideda išimti
nai iš moterų ir yra vienintelė 
tos rųšies kuopa. Ji yra remia
ma visų Chicagos pažangiųjų 
lietuvių.

Draugijos metiniai baliai vi
suomet yra gražus ir pavyzdin
gi. Užtat visi, kurie mėgsta link
smai laiką praleisti, yra kvie
čiami rytoj atvažiuoti į Masonic 
Hali, 78th St. ir Union Avė., kur 
įvyks moterų kuopos balius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mai’k 
White Souare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Biruten” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (ke) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpines Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nede- 
lioj, sausio 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Tarybos meti
nis susirinkimas įvyks Rąymond 
Chapely, 816 W. 31 St., utarninke, 
sausio 8 d., 7:30 vai. vak.

Meldžiame gert. atstovų ncsivC- 
luot, nes yra labai daug svarbių 
reikalų svarstymui.

Kviečia Valdyba.

Cicero. — štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas/' Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybčs svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niejkad nėra buvę.

—Rengėjai

PRANEŠIMAS LAISVAMANIAMS
Visi Chicagos ir apielinkių lietu

viai laisvamaniai, priklausanti prie 
organizacijos ir nepriklausanti esate 
kviečiami dalyvauti Laisvamanių Su
sirinkime, Seredoje, Sausio 9 dieną, 
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted 
Str. Pradžia 7:30 vai. vakare. Ši
tame susirinkime bus apkalbama 
daug svarbių klausimų, būtent: 1) 
leidimas laisvamaniško savaitraš
čio, vietoje mėnesinio “Kardo”, 2) 
kun. M. X. Mockui rengiamas vajus, 
3) subudavojimas drūtos laisvanių 
organizacijos, 4) tikslinga kova su 
klerikalizmu ir tt.

šitame susirinkime kalbės “Kardo” 
redaktorius apie tikslingus laisvama
nių kovos budus, “Kardo” administra
torius kalbės anie būtinus laisvama
nių reikalus. Todelgi visi “Kardo” 
skaitytojai; visi prijaučianti laisva- 
manybei ir visi kurie randate butinu 
reikalu vesti griežtą koVą su tamsa 
ir priespaudą ateikite į šitą susirinki
mą, taipgi atsiveskite ir savo drau
gus, kurie numato reikalą šito kil- 
taus darbo. Sereda, Sausio 9 dieną 
lai būna diena, kurioje Chicagos lietu
viai padės rimtus pamatus laisvama- 
nybei, todelgi, drugai laisvamąniai, 
nepamirškite atvykti į šitą svarbų su
sirinkimą. Lauksime.

Kviečia,
Chicagos Lietuvių Laisv. Komitetas.

PASARGA
BESIGA R SUKANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos | 24 vaL

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tą vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriaus 
*alčtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jleškoji- 
tnai, apsivediraai, asmenų jieškoji- 
tnai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kuris apskelbimai pasirodo 
%be,lotini, Naujienų administracija pa- 
Ui*k'» teine jų netalpinti, kol neil- 

tirs ju teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint j sekamos die 
nos Naujienas, turi prlduot savo pa
skelbimų ne ylliau, kaip 9 vaL va-

PRANEŠIMAI
Kensington. — Lietuvių Bendrovės 

šėrininkų metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 9 d., 7:80 vai. vak., 
F. Shedvell svetainėj, (341 Kensing
ton Avė.).

Visi nariai esate kviečiami atsilan
kyti, nes bus dividendai išmokami. 
Atsineškite taipgi su savim ir Šerus.

— Direkcija.

Roseland. — L. S. M. Ratelio meti
nis susirinkimas bus šiandie, sausio 
8 d., 8 vai. vak., C. Strumilo svet. 
Bus renkama nauja valdyba. Yra 
kviečiami visi nariai ir norintys pri
sirašyti atsilankyti. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčhi Skyrius.

•Aš JURGIS BAJORINAS jieškau 
savo/ puseseres Marijonos Bajorinikės. 
Ji gyveno Chicagoj ant Paulina St. 
Iš Lietuvos paeina Budiškių kaimo, 
Sartininkų valsčiaus. Malonėkite at
sišaukti, turiu svarbų reikią.

JURGIS BAJORINAS,
1606 So. Halsted St., Room 18, 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
VIENAS iš senbernių ieškau 

merginos arba našlės apsivedi- 
mui, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Malonėkite atsiliepti per 
laišką, butų malonu, kad prisių- 
stumet ir paveikslą su laišku. Aš 
esu 40 metų amžiaus. “Naujie
nos”, 1739 So. Ha'lsted St., Box 
409.

PAJIEŠKAU apsivertimui mergi
nos arba našlės, nuo 30 metų iki 50 
senumo, aš esu našlys, turiu 2 jner- 
gaites 6-8 metų, mano užsiėmimas 
angliakasis ir esu pasiturintys. Mer
ginos ar našles rašykit laišką šiuom 
antrašu:

JOHN BRANGAITIS, 
Box 206, Caimbrook, Pa.

ĮVAIRPS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap- 

šildfano įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

PECANS
Pirkite labai plonais kevalais rie

šutus Pecans nuO'1 augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už 
baksa. /

U. S. NEW CROP NUTS 
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

TEJaSHT
MOTERŲ

REIKIA —
Moterų sortavimui popierų, 
gera alga. Atsišaukite.-

Frances Hughes Co.
1405 West 21 Str.

PAJIEŠKAU merginos ar mo
teries prie namu darbo.

Atsišaukite tuojaus.
3225 Auburn Avė.

Yards 6466

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA barberio, kuris gerai 
supranta savo amatą. Darbas 
ant visados, gera mokestis.

3825 Archer Avė.

PINIGAI.

Taip vyrai, jei jus kalbate lietuviš
kai arba lenkiškai — jei jus esate 
teisingas ir žmonės pasitki jumis, tai 
jus tuomet galite uždirbti daug pini
gų dirbdami dėl musų.

Kiekvienas lietuvys kuris mano, 
kad jis gali parduoti, turėtų ateiti 
čionai ir daleisti išaiškinti. Kai ku
rie iš jūsų kurie prisidės prie musų 
bus pastatyti distriktų manageriai. 
Tas yra labai geras ir apvertinantis 
biznis. Vice-prezidentas tos kompa
nijos yra žinomas bevik kiekvienam 
lietuviui Chicagoje ir yra žmogus at
sakantis.

Ateikite šiandien ir pasimatykite 
su mumis ir jus uždirbsite daugiau 
pinigų 1924 metais. Atsišaukite Room 
1548 Tribūne BIdg., 7 S. Dearbom St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
geležies atkarpų torch bumer, 
kurie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Hahman Iron 
Co., 37 & Normai Avė. 
__________________________ i.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris, kuris mokėtų kalbėti 
lietuviškai, angliškai ir 'lenkiš
kai. Atsišaukit greit. J. Strums- 
kis, 1835 W. North Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA nevedusio bučerio, 
kuris žino savo darbą.

6104 So. State St.

PARDAVIMU!

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

PxARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Kas nori gerai išdirb
tą biznį nepraleiskite šitos pro
gos. Priežastis dvi bučernės. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box No. 406.

PARSIDUODA bučernė lietu
vių apgyvento] vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos 

1739 So. Halsted St.
Box 408

PARDAVIMUI restauranas, 
beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatves. Pardavimo prie- 
žastis — liga.

11955 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen 
biznis, pigiai, West Pullmane. 
Šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygii šaukite te
lefonu Pullman 8284.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, Saldainių, Tabako, Ciga
rų. Vieta išdirpta per daug metų. 
Rendos į mėnesį $25.00. Lysas ilgam 
laikui. Nupirksit pigiai, 5 ruimai gy
venimui. Priežastis pardavimo liga.

3642 Paroell Avė.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502 
W. Division Str. 2 flatas

PARDAVIMUI delikatesen, gro
sernė ir saldainių krautuvė. Sena 
įstaiga, gera biznio vieta, randasi 
darbininkų distrikte. Stakas visas 
naujas, paimsime $1,250 už viską, 
renda $35 į mėnesį su gyvenimui 
kambariais. J. W. Hagerty, 5844 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė, už labai prieinamą 
kainą iš priežasties mažų vaikų.

Atsišaukite
3302 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI arba išmainy
mui grosernė, geroj vietoj, biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite
459 W. 26th St.

PARDUODU grosernę už $450 
galima laikyti arba ir mupuoti 
kur nori, fikčeriai geri ir stako 
daug. Kreipkitės pas J. Balchti
nas, 3200 S. Lowe Avė. Tol. 
Boulevard 9265.

TĖMYKIT, pardavimui taiso
ma čeverykų dirbtuvė ir maši
nos ir visi daiktai kaip tik stok 
ir dirbk ištisas dienas, arba ga
liu išrendavot viską, priverstas 
greit parduot, 540 W. 120 St. ar
ba 658 W. 120 S. 2 aukštas.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyriu.n. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA rakandai: Parlor 
setas, valgomo kambario setas, bogi, 
siuvama kriaučių mašina, šildomas ir 
kukninis Combination pečiai, 2 dide
lės karpetos. Atskirai ar visus krū
voj. Parduosiu pigiai, jeigu savinin- 
cė nebūtų namie, tai kreipkitės pas 
M. Valentas, siuvėjas, 134 E. 110 St., 
Roseland, Cicilija Miller,

NAMAI-ŽEME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
budavoti.

Tel. Prosnect 4345
MARQUETTE MANNOR
Pirk naują vieną iš geriausiai 

budavotų namų. Nuvažiuok, pa
matyk savom akim.

6109—6111—6113
So. Albany Avė.

ir taipgi 6239 So. Sacramento 
Avė.

Kas link išlygų ir kainų
KLAUSKITE PAS

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosernes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. /Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd. 

arti Western Avė., Chicago, Iii.
Prospect 8678.

PARDAVIMUI: 447-9 West 31 
Street, kampinis mūrinis namas, 10 
flatų ir 2 krautuvės, pečiais šildoma, 
elektra, pigi renda, $3204) į metus. 
Kaina $22,500. Pinigais reikia $7,500.

HENRY W. KLEINE, 
2940 Linkoln Avė., 
Buckingham 4444

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For
das atidarys naują didelę šapą 
apie į 15 d. ir mokės po $6.60 už 
8 darbo vai. Pasimatykit su ma
nim apie tai. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 407

, BARGENAS BRIGHTON PARKE
Naujas mūrinis namas, 2 pagyve

nimų, 4-5 kambarių, furnace šildo
mas, elektra, vanos, skalbyklos, 2 lo
tai garadžius, kaina $10,500, įmokėti 
$4,000, likusius ant lengvų išmokėji
mų. Telefonuokit Lafayette 1970.

PARDAVIMUI 3-jų flatų naujas 
mūrinis namas po 6 kambarius kiek
vienas, elektros šviesos gasas vanos 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mai, cimentuotas skiepas. Antras 
medinis namas ant to paties loto 3jų 
pagyvenimu po 5-kis kambarius kiek
vienas. Parsiduoda nebrangiai. Atsi? 
šaukit pas savininką. A. Pocius, 4306 
So. Wood St., Chicago, ant trečių lu
bų iš fronto.

PARDUOSIU mūrinį namą 2 
flatų 5-6 kambariai, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant groser- 
nės arba ant bučemes ar kitokio 
biznio. Kreipkitės J. Balchunas, 
Tel. Boulevard 9265.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 6 šeimynos, $84 
rendos. Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die įe

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo.
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

........ ......................

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigu.

THE MOLER COLLEGE
105 So. WellM fit.l rjkUattA til.


