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Prūsijos kabinetas 
atsistatydino

Kinuose nukirsta galvos
200 ūkininkų

Britų laivas paskendo; 9 žmo 
nes žuvo

Prusy kabinetas išėjo
Prūsų 
priešaky, 
kadangi 
k ėjimo 
landtago

Frimze — Sovietą raudo 
nosios armijos vadas

VARŠUVĄ, sausio 24. Gau
ta čia iš Maskvos telegrama 
skelbia, kad nauju raudonosios 

pašalinto

Chicago, III., šeštadienis, Sausio-January 24 d., 1925

KAIP ATRODO PILNAS SAULĖS UŽTEMIMAS

No. 20

Suimtas prigavikas, išvi- Lenkijos “kresnose” plė
liojęs iš žmonių apie 

2,000,000 doieriy
Šimai nuolat didėja

I Pacific and Atlantic Photo j.
šis pilno saulės užtemimo paveikslėlis imtas, San Diegoj, Kalifornijoj, praeitų metų rugsėjo 10 
dieną, šį rytą Chicagoj saulėsužtemimas prasidės kaip 7:11 vah - Jei nebus apsiniaukę, sau
lės užtemimui žiūrėti reikia vartot smilkytą stiklą.

Nukirto galvas 200 kinio

Ekzekueijai buvę pasmerkti 
atsisakymą auginti opiumą

JNA.S, sausio 23. - 
kabinetas, su Braunsu 

šiandie rezignavo, 
balsuojant dėl pasiti- 
vaklžia beveik visa
(seimo) atstovų pu-|ių.rtiijos vadu, vietoj 

sė pareiškė jai nepasitikėjimo. Trockio, tapęs paskirtas genero
las Frunze, kurio tikroji pavar
dė yra Michailov.

Valstiečių nepasitenkinimas
VARŠUVA, sausio 24. — Iš 

prekybininkų Rusų-Lenkų pasie- 
už ny atsižinoma, kad bendras js- 

ipudis Rusijoj esąs toks, Jog so- 
| vietų vadai labai nepalankiai nu-

ŠANGHAJUS, Kinai, sausio sistatę prieš Trockį ir kad jis 
23. — Vienas įžymus misionie- veikiausia busiąs areštuotas, 
rius pranešė Reutero korespon-! Darbininkuose ir . valstiečiuo- 
dentui, kad karinė Fukieno pro- se. dėl to pasireiškiąs vis dides- 
vincijos vyriausybė nukirtus 
galvas dviem šimtam kiniečių 
ūkininkų, krikščionių, atsisakiu
sių auginti opiumą.

Misionierius sako, kad nors į 
Kinų vyriausybė vertųsi jukintu- 
kus auginti opiumą, bet
1,500 ūkininkų krikščionių atsi
sakę vyriausybės įsakymo klau
syti. Del to du šimtai jų buvę 
atiduoti žvėriškai ekzekucljai.

apie

nis nepasitenkinimas, bet la
biausiai nepatenkinta esanti 
raudonoji armija, kurios Troc
kis buvo vadu.

Prekybininkai sako, kad pa
staromis savaitėmis ekonominė 
padėtis Rusijoj' stipriai j)ablogė
jus, ji 
finga.

darantis tiesiai katastro- 
Kartu su tuo didėjąs 

teroras. <*

Komunistu kova su policija; Pilietinis karas Kinuose
Bulgarijos sostinėj

Vienas komunistas užmuštas, 
trys policininkai sužeisti.

Del Kinų naujų metų kariau
jančios pusės sutarė paliauti 
mūšius savaitei.

ĮTAPUS, Kinai, sausio 
Ik1! kinų naujų motų 

— Vietos policija vakar pada- švenčių buvęs Čckiango nuli
pė puolimą saptos- komuhidų tarinis gubernatorius gen. Lu 
spaustuvės, kur buvo spausdi-, Jong Hsianas ir gen. . ei šieh 
namas jų slapta leidžiamas Juanas; kurie kaujas tarp 
laikraštėlis. | vęs de'l Šanghajaus krašto, su-

Tarp konspiratorlų ir poli- tarė mušius vienai savaitei 
cijos ‘ įvyko atkakli kova, ku- ko paliauti.
rioj vienas .Lomunistas buvo |
užmuštas, o trys policininkai
sužeisti. • į 14 MėTŲ VAIKAS PASMERK-

_______ TAS KALĖJIMAN JKI GYVOS
GALVOS

SOF1A, Bulgarija, sausio 23

DEL l'RANCUZŲ-VOKIEČIŲ 
PREKYBOS DERYBŲ

sia-

1ai-

Laivas paskendo; devyni 
įgulos žmonės žuvo

Nori balsavimo teisės 
Francijos moterims

Francijos pasiūlymą baigti 
derybas vokiečiai atsako taip, 
ir ne. ' ‘ .

Nori pridėti miiiisteriams 
algos po $5,500

ka-Kongresmanas mano, kad 
bineto nariui 12,000 dolerių 
metams permaža. 

----- o-----  
wash!ngtonas sausio 

23. Kongresmąnas Fish (rep., 
N. Y.) šiandie įnešė ‘bilių, ku
riuo prezidento' kabineto na
riams turėtų bu t pridėtą prie 
dabartinių jų algų ($12,00(1 
metams) dar po 5,500 dolerių, 
taip kad jie gautų algos po 
17,500 dolerių metams.

. LONDONAS, sausio 23.
Lloydo pranešimu Bristolio ka
nale šį rytą paskendo nedidelis 
Britų-Meksikos Petroleum kom- 
rMvnijos (garlaivis Redline. Ka»-- 
tu su laivu žuvo devyni jo jgu-

PARYŽIUS, saus 23.. — Fran
ci jos parlamiento socialistų frak
cija nutarė greitu laiku įnešti 
įstatymo sumanymą, kuriuo bu
tų suteikta moterims balsavimo 
teisž savivaldybių rinkimuose.los žmonės GERIAU AMERIKOS KALĖJI 

MAS, NE LAISVĖ RUSIJOJ

PARYŽIUS, sausio 23.
šiandie Paryžiuj gauta Vokie
tijos atsakymas į Francijos 
pasiūlymą pradėti vėl pertrak- 
tacijas tikslu prieiti prie pre- 
lc>-l>inSs lswp sihio.ii.t valstybių 
sutarties. •

LEXINGTON, S. C., sausio 
23. — Keturiolikos metų vaikas, 
Asbury VVessinger, tapo šiandie 
pasmerktas kalėjimui iki gyvos 
galvos, už žmogžudybę. Jis mat, 
supykęs, kad teta pametė jo 
peiliuką, smogė jai kirviu į gal
vą ir užmušė.

Tokioj 4,700 žmonių mirė 
influenza

TOKIO, Japonija, sausio 23.— 
Japonijos sotinėj siaučia influ- 
enzos epidemija, atsiimdama 
baisybę aukų. Per pastarąsias 
tris savaites ta liga mirė 4,700 
žmonių.

AUSTRIJOS BUDELIS IEŠKO 
LENKUOSE “DžIABO.”

RUTHENBERGAS GAL BUS 
PALEISTAS Iš KALĖJIMO SUPERIOR, Wis., sausio 23. 

'■— Praeitą šeštadienį čia buvo 
areštuotas vienas rusas, Fiodo
ras Petrovas, kaltinantis dėl 
prigaudinėjimo žmonių tariamo
mis pinigų dirbimo mašinėlėmis. 
Pasmerktas deportavimui Petro
vas prašė teismo, kad geriau lai 

. jį pasmerkia visam amžiui kale
nę kad

WASHINGTONAS, sausio 23. 
— Pasmerkto ir uždaryto kalė
jime komunistų vado Ruthen- 
bergo advokatui apeliavus į 
Jungtinių Valstijų aukščiausio
jo teismo teisėją Brandeisą, pas
tarasis sutiko peržiūrėti iš nau
jo Ruthenbergo bylą ir paliuo- Amerikos kalėjime, 
suoti ji iš kalėjimo/po tam tik- išdangina atgal i sovietų Kušiją 
ra kaucija. I-------------------

MIRTIES BAUSMĖ
PAVEDA TREČIŲJŲ TEISMUI --------------
GINČĄ DEL PALM1S SALŲ ! OSSINGING, N. Y., sausio 23.

'— Sing Sing kalėjime praeitą: 
naktį nužudyta elektros ‘ kėdėj 
trys kriminalistai, John Leo- 
nard Florencio Lerma ir Nicho- 
las Ferranti. Visi trys mirties 
bausmei pasmerkti už žmogžu 
dybę.

WASHINGTONAS sausio 23. 
— Jungtinių Valstijų ir Olandi
jos valdžios sutiko savo ginčą 
dėl suvereniteto Palmhs salai 
(kitaip vad. Miangas, Filipinų 
archipelage) pavesti arbitracijos 
teismui.

DUONA FRANCIJOJ VĖL 
PABRANGS

COOLIDGE PASIRAŠĖ IŽDI
NĖS IR PAŠTO APROPRIACI

JOS BILIŲ

WASHINGTONAS, sausio 23. 
— Prezidentas Coolidge vakar 
pasirašė iždinės ir pašto depar
tamentų apropriacijos bilių su
moj 760,000,000 dolerių.

PARiYiŽIUS, sausio 23. — 
Duonos ir miltų komisija au
torizavo pakelti miltams kai
ną dviem frankais, tuo pat 
leisdama kepėjams atatinka-1 LUISVILLE, Ky., sausio 23.— 
mai pakelti kainą duonai. Nuo Vhkar čia sudegė didelis Holl- 
va§ario 1 dienosi kilogramui ingshead kompanijos šulių fab- 
duonofi žmonės turės mokėt 1 rikas. Gaisro nuostoliai siekia 
franką ir 55 santimus. per 2£5,000 dolerių.

Vokietijos atsakymas toks, 
kad ji “ne at-iako, nė prisako”,' 

žodžiu, palieka klausimą At
darą;

FABRIKUI SUDEGUS 300
DARBININKŲ NETEKO 

DARBO

Chicago ir aplinkinė. — šian
die didžiumoj apsiniaukę; tiru- 
pūtį šiličau; stiprokas 
jas. w /Vakar temperatūra 
'siekė 21 °F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:54 valandą.

R1CI1MOND, Va., sausio 23.
Trys šimtai darbininkų neteko ' 
darbo, sudegus šiandie Bendro-! 
ne dideliam Surry Lumber kom
panijos dėžių fabrikui. Medžia
giniai gaisro padaryti nuosto
liai siekia suviršum 300,000 do
lerių.

TRYS VAIKAI SUDEGĖ

CI1ABLESTON, W. Va., saus. 
23. — Nakties metu, kai visli 
Wm. Massey šeimyna miegojo, 
namuose kilo giasras. Ugny žu
vo trys jų vaikai. Tėvai ir ki
ti trys vaikai dar suskubo iššok
ti pro langus ir išsigelbėti.

šuo išgelbėjo šeimyną nuo 
mirties ugny• ’

OMAHA, Nebr., sausio 23. — 
Praeitą naktį sudegė Rosenber- 
gų namai. Gaisrui kilus visa 
šeimyna, susidedanti iš devynių 
asmenų, miegoj o. Iš miego j uos 
pažadino šuo, Collie, grasiai lo
damas ir draskydamas duris. 
Jei ne šuo, butų gal visi žuvę 
ugny. 1

pietų vė-

vidutinai

7:11, lei-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 28 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
Amerikos 

* a
......  $4.80 
...... S5.18 
.... $17.83 
... $5.41 
..... $4.12 
.... $19.25 
.... $15.29 
.... $40.34 
....  $2.52 
.... $26.95 
.... $19.28

lerių bankų buvo skaitoma 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 100 zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų.....
Olandijos, 100 markių .... 
Suomijos, 100 markių .... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 *
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000 litų......
Prie šitos sumos reikia pridčtl 25 

centai pašto išalidų ui košną siuntini. 
Norint paniurti telegramų — dar 5G 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

... $5.50

... 10.50

... 20.75

... 31.00

... 41.25

... 51.50

... 6L75

... 72.00

... 82.25

... 92.50
.102.76

Sakosi jęaljH pristatyti liudymus, 
kad esąs geriausias pasauly 
budelis

VARŠUVA, sausio 23. Len
kų valdžia gavo iš buvusio Aus
trijos budelio šitokį laišką:

“Mirties bausmė Austrijoj 
tapo panaikinta. Del to likau 
be darbo. Turiu liudymų, ku
rie patvirtina, jogei esu geriau
sias, koks kada buvęs pasauly, 
budelis.

“Jei man apmokėtumėte kelio
nę trečiąją klase iš Vienos i Var
šuvą, galėčiau atvykti Varšuvon 
ir dėl bandymo atlikti viešai nu
žudymą pavestos, man aukos. 
Pamatytumėte, kad esu patyręs 
budelis. Savo profesiją žinau 
gerai ir esu tikras, kad tamstos 
tą pat pasakysite, pamatę mano 
darbą.”

PORTUGALIJOS VALDŽIA
GAVO PASITIKĖJIMO

LISABONAS, sausio 23.
Portugalijos atstovų butas bal
su didžiuma 
valdžiai pasitikėjimo.

šiandie pareiškė

HANSAS CITY, sausio 23.- 
Areštuota religinių knygų leidi
nio bendrovės Methodistų Book 
Concern kasininkas Fred. A. 
Day, kaltinamas dėl pasigĮemži* 
mo tos bendrovės pinigu sumoj 
36,000 dolerių.

NEW YOJRKAS, sausio 22. 
Areštuota švindleris Moe Tur
man, Chicagos žydų rabino sū
nūs, kurs įsteigęs švindelio kom 
paniją, pavadintą Eųuity Finan- 
ce ant Service Company, klasto
mis ir suktybėmis išviliojęs iš 
žmonių apie 2 milijonu dolerių.

Turman, be to, buvo vienas žy
dų sioninkų vadų. Sako kad kai 
laivę susekta, jogei Turman 
operuoja suktu bizniu, devyni 
turtingi žydai siūlę jam 180,0o0 
dolerių, kad jis tais pinigais at
siteistų nuskriaustiems žmo
nėms, idant nebūtų metama dė
mė pačiam sioninkų judėjimui, 
bet Turman atsisakęs tatai pa-

Veto” neveikia. Plėšia ir de
gina dvarus. Plėšikų nepa
gauna.

VILNIUS, sausio 3 [E]. — 
“Gazela Wdrszawska” rašyda
ma apie/ paskutinius puolimus 
praneša, kad plėšikų gauja iš 
50 žmonių puolusi Jubary .dva
rą Rovno apskrity. Apšaudę 
dvarą jie padegė, palivarko Iro 
besius ir pavogė 13 arklių, du 
vežimus ir pakinkius. Sudegė 
30 veislinių arklių ir 5(1 galvi
jų. Plėšikai buvo bolševikų uni
formoj. Nežiųrint policijos5* |>a- 
slangų ir pasienio sargybos 
nu: kaileliai nesuimti.

Gruodžio 27 d. keletas plė
šikų puolė Nova linų val-c. ka
są Astragos apskrity. Tapati 

i pasienio kordono kareiviai

Juozas Urbaitis pasmerk*v Gruodžio 

tas 64 metams kalėjimo j Sovo 
i 20(1 zlotų.

Stanislovovo
tas plėšiku puolė Storcho dva
rą ir norėjo atimti jam gautus 

Amerikos 1000 dok'rių'
Gruodžio 30 <1. 1 vai. naktį 

plėšikų gauja iš 50 žmonių puo
lė Milatyno palivarką (Oštro 
go ap.). Plėšikai buvo vietinės 
bolševikų organizacijos nariai. 
Sulaikyta septyni žmonės ku
rie nespėjo susijungti su vy
liausia gauja. Pavogta 16 ark
lių. Plėšikai pabėgo, palikdami

! vieną užmuštą.
' Gruodžio 29 d. plėšikų gau-

1S-

29 d. Horovo ap. 
puolė pastorių 
ir, atėmė jam

TOLEDO, Ohio, sausio 23. 
Juozas Urbaitis, kuris su kitai.' 
savo sėbrais vasario 17 dieną 
1921 m., apiplėšė Toledo pašto* iš 
Įstaigą, išsinešdami iš jos apie 

j vieną milijoną dolerių, vakar l’e- 
deralio teismo buvo pasmerktas 
64 metams sunkiųjų darbų At
lantos kalėjimo.

SUIMTAS Už PARDAVINĖJI
MĄ MUNšAINO MOKYKLOS 

VAIKAMS

vaivadijoj kele-

PITTSBURG11, Pa., sausio 23.] ja iš 10 žmonių septyniais v< 
Vakar policija areštavo butle- 

gerį Nathaną Bloomą, kaltinamą
žemais bandė pulti Bykovvce 
(Kžemienieco ap.), * bet buvo 

dėl pardavinėjimo vietos mokyk-1 atremti pasienio korpuso žval
ių vaikams munšaino. Įskundė gŲ. Raitelių pagalba suimti du 
jį Franklino mokyklos mokyto-; gaujos dalyviai.
jas McLaughlin, kurs sako, kad 
BloomaS, kurs tik vienai blokas1 
nuo mokyklos gyvena, nesiten
kindavęs pardavinėjimu munšai-į 
no suaugusiems, bJt už pinigus , 
ėmęs nuodyti ir mokyklos vai- įtariami 
kus. Buvę ne kartą atsitikimu, 
kad mokiniai, svaigalais nugir-

SULAIKYTI ŠNIPAI

KAUNAS. Policija 
ke šnipus, I asmenis, 

dėl šnipavimo 
naudai.

Tardvme paaiškėjo kad su- * I

sulai- 
kurie 
lenku k v 1

dyti, klasėj laike pamokų susirg-! laikyti ^smenyy turėjo 
davę. j susisiekimą su užsieniu.

5is Kartus Greičiau
už 50 centu

< y

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica- 
gos prieš šeštą valandą vakaro, nueina Kau
nan i 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams į visas Lietuvos dabs ir taipgi 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias 
pinigų siuntimo būdas.

Iš kitij miestų reikalaukite^ musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog i musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted Si 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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BALIUSJie gražiai ramiai sau

IKON CER TA S

k

IR

Nedėlioj, Vasario 1 d, 1925
t

i

VV. Washington St.
Washington &vClark

I 
1

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PRANEŠIMAS

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
323,6 S. Halsjed St. T. Boul. 6737

-v' iv7 A . M

——---------

Iškilmingas Balius
Rengia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ

Subatoj, Sausio-January 24,1925
MILDOS SVETAINĖJE, v 

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai

Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti ir links
mai vakarą praleisti prie puikios muzikos.

Kviečia DRAUGIJA.

KORESPONDENCidOS

Baltum, Md.
Svarbiausieji musų 

reikalai
gyvenimo

ŠIANDIEN 
Sensacin es

T

$900.00 DOVANOMS .J $900.00
DIDELIS MASK1NIS

LIŪS
Rengiamas ' ,

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. KLIUBOĮ 
CHICAGOJE

3

S

Subatoj, Sausio 24 d., 1925
M. MELDAŽIO SVET., 

2244 W. 23rd Place
Pradžia 7 vai. vak. ' . Įžanga 50c. ypatai

Muzika JOS. J. PHILLIPS .
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Kepurinis Balius
Reng ia

DRAUGYSTĖ ROŽ ANČIA VOS

Sausio-January 25 d., 1925 m.
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE,

32 Place ir Auburn Avė.

Pradžia 7:00 vai. vakare. * Įžanga 50 centų.
$100.00 (dolerių) dovanų bus Išdalinta. Pirma dovana $10.00, 

antra $5.00. Kviečia visus KOMITETAS.

T Rengia Amer. Liet. Prol. Meno Sąjungos 1 Apskr. , g M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W 23rd PL 
| Nedėlioj, 25 d. Sausio-January, 1925 !

' Programas prasidės 6 vai. vakare (
Šiame Koncerte dalyvaus: L. K. M. Choras, Aido Choras ir L. Kj 

V. Choras, Ateities Žiedo Vaikų Choreliai iš Norts Side, West Side, 
Bridgeporto, Aštuonialiktos Apielinkės ir Brighton Park. Todėl visi 

3h Lietuviai ir Lietuvaitės yra kviečiami dalyvauti šiame koncerte. Li-( 
kusis pelną yra skiriamas dėl {steigimo1 konservatorijos. Po programoj 

da? ŠOKIAI iki vėlai naktį. Inžanga ypatai 75c; iškalno perkant tikie- 
tą 50c. Kviečia KOMITETAS. <

\ I •

Musų didėlis miestiis, pagar
sėjęs savo senu įtmžiun^,’ dąijo 
neblogo įspūdžio, ''kudn^et p6!jį 
pasižvalgai. Senoviniai ■ namai 
primena kada tai senai, g^yc- 
nusių musų bočių tuolaikinę jų 
kultūrą, kuomet naujoviniai 
moderniški namai • tiri .visai1 ki
tokią išvaizdą — - daro daug ma
lonesnį vaizdą.1 Papai šitą mie
sto vaizdą galima ' matuoti jr 
lietuvių kūrybos darbas.’ Čia 
savo laiku musų gerb. J. Šliu
pas pradėjo dirbti tautybės ir 
J&isvamanybes darbus, čia dau
gelis ir kilių profesionalų vystė 
savo idealds ir dirbo lietuvių 
liaudies švietimo darbą. Dabar 
pas mtiš jau viskas stovi netaip 
kaip kad keturios dešimt metų 
atgal kad buvo. Dabar lietuviai 
turi savo isjjiprias organizacijas, 
turi šavo puikią ruimingą sve
tainę, turi putinai įręngtą L. A. 
A Kliubą, turi didelę ir gana 
gražią bažnyčią, daugelis ir, la
bai daugelis turi savo puikius 
nuosavius namus ir gana gra
žiai gyvena, šitie visi dalyfkai 
palyginus su pirmesniais lai
kais rodo padarytą žymų pro
gresą. Tai yra geroji pusė mu
sų gyvenimo.

Bet leisit man pakalbėt ir 
apie dabartinius trukumus, ku
rių yra begaline daugybė ir ku
riuos reikia taisyti. Musų pro
fesionalai daktarai, kiurių čia 
randasi apie pustuzinis, iki šiol 
liaudės švietime /nepasirodė nė 
vienas,
gyvena, užsiima savo praktika, 
tai ir viskas. Apie visuomeninį 
darbą, liaudies švietimą tarsi 
visai nebegalvoja. Ir ve šitą 
palyginus su darbuote Dr. J. 
šliupo 35 metai tam atgal, gau
ni labai liūdną išvaizdą. Nežiū
rint, kad mes turim puikią sve
tainę, vienok musų kultūrinis 
dailės darbas stovi ant žemiau
sio laipsnio, niekas neužsiima 
vaidinimais teatrų, niekas ne
galvoja apie organizavimą cho
ro ir dainavimą lietuvių liaudės 
dainų. Iškilus komunistiškai 
influenzai, suardžius LSS., pa
siliovė ir visas tarp lietuvių 
darbininkų kultūrinis ir propa
gandinis darbas. Dabar nors 
komunistai daro čia atakas, 
siųsdami vieną paskui kitą sa
vo agitatorių, vienok jokio pasi
sekimo nebeturi; viena, kad jų 
vardas yra lygus čigono vardui, 
ir žmones jų parengtų prakal
bų nelanko, o antra, jų kalbėto
jai susideda iš pliuškių keikū
nų, kurie nieko gero nepamoki- 
na, bet veda prie tvirkinančio 
protavimo. LSS. kuopelė yra ne
skaitlinga nariais ir jiems veik
ti visą kulturinį ir darbininkų 

s darbą yra neįiegiama.
' - I II I T*

(Seka anl 3-čio pusi.)

Seplinladieiiy, sausio 25. 1925, 
Inoj po sumos, I vai. po piel yra 
šaukiamas Lietuvių Tanios Katali
kų šv. Marijos parapijos nepapras
tas susirinkimas, kuriame bus ap
kalbėtas ii* nustatytas galutinis pa
rapijos stovis. Delio malonus pa- 
rapijonai, prijaučiantieji ir .šiaip 
geri žmonės, kurie remiate Šv. Ma
rijos parapijų malonėkit atsilanky
ti, nes turime sutvarkyti parapi
jos reikalus.

Kviečia
Klebonas ir Komitetas.

RISTYNES
ALEKSANDER HARKAVENKO PRIEŠ 
JACK JOHNSON. ' >

STANISLOVAS ZĮUSZKO PRIEŠ 
BOBNELSON ■ :v ! !

’ ' {'S * *

MARIAM PLASTINĄ PRIEŠ
J ACK ROBERTS

GEORGE MAK PRIEŠ 
TOM PARĖKI

• .Parduodam Laivakortes. • 
...  «■■■-.i —>■

809 W. 35lh St., Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 077£ 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai Siunčiam pinigus ir

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicagu 
Tel. Yards 4681
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MRS. WM. BUTTS 
i BUVO LABAI SERGANTI 
: i____ __ . .. - f
! | 

: Ji duoda pilną kreditą Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound už gerą pasitai
symą.

WeiLston, Ohio. — “Ąš Vartojau 
^ydia E. Pinkhaąi’s, Veg^tAblc Com-

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITRS! 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS. )

L FABIONAS 00

jpoUnd, kad pasida
ryčiau stipresne. 
Aš turėjau trube- 
lio su savo nugara 
ir šonais, jie taip 
man skaudėdavo, 
kad aš negalėjau 
nieko dirbti, o kuo
met aš įmaudavau| 
slogas, tai'man vi-j 
s;u ,-blo^ai būdavo. 
NŪo to laiko, kaip 
vartoju Vegetable 
i jokios bėdos su

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai-
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

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

., 3323 So. Halsted SI.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Compotmd, neturiu jokios bėdos su 
nugara ir šonais ir aš galiu atlikti, sa- 1 
vo namų (laibus ir prižiūrėti savo 
mažus kūdikius, o pirmiau aš neturė
jau noro dirbi i jokio darbo. Po gi
mimo mano pirmutinio kūdikio apie 
keturi metai atgal, aš pamačiau ap
skelbimą laikraščiuose apie Vegetab
le Compound. Aš žinojau, kad jos 
pagelbės man, bet aš bijojau vartoti, 
nes žmonės sakė, kad jos pagelbės 
įsigyti daugiau ’čkikų, o ir beto aš jų 
turėjau nemažai. Bet jei jos man 
pagelbės, tai kad ir pilną stubą turė
siu vaikų, bet jei jie visi bus sveiki, 
tai bus gerai. Aš pasidariau stipres
nė jas vartodama ir mano vyras sa
ko, kad aš pasidariau gyva moteris, 
yietoje pusgyves. Kuomet afeis pa
vasaris aš vartosiu jūsų iĮCrdujh Gy
duoles, nes aš esu labai plona. f Aš 
atsakysiu laiškus bile moterei kuri 
nori sužinoti apie jūsų gychidlės”. — 
Mrs.- William Butts, WeTlst<|i^ Ohio.

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

Tel.

Namu Tel.: Hyde Purk 3395

" sSubatoje, Sausio 241r 1925 m

WEST SIDE AUDITORIUM
Taylor ir Racine Avė.

I t.'?, >; ■ '

Pradžia 8:30 vali vakare. , ’ '
JACK FEIFER, Promoter.

Rengiu

JAUNŲ LIET. AM. TAUTIŠKAS KLIUBAS
Pagerbimui ir įteikimui savo nariams dovanų tienųs, kurie yra išbuvę 

per 12 metų draugijoj ir nesirgę 
■J

,• T atsibus

Nedėlioj, Sausio-Jan. 25,1925
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St. • ..
Pradžia (Zval. vdk. įžanga 35c ypatai

Kviečiame be skirtumo, kaip kliubieeius, taip'ir pašalinius jau
nus ir senus skaitlingai atsilankyti ir linksmai vakarą praleisti.

*’* KOMITETAS.

DIDELIS MASKARADŲ BALIUS
Subatoj, January 31 d., 1925 m

rengia

Dr-tė Atgimties Liet Tautos Vyru ir Moterų 
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 Šo. llalsted St.

Siame baliuj'’1 bus duodamos dovanos už, 300 dolerių vertes tiems 
visiems, kurie bus apsirėdę maskaradiniais drabužiais nuo pirmo 
praiso iki paskutinio.

Pradžia 7 valandą vakare įžanga ypatai 50c
Kviečia visus prie geros muzikos pasilinksminti KOMITETAS^

Geriausia Europinis gydymas jūsų patarnavimui
Naujas butlak gydymo naujų ir užsisenėjusių ligų Francuzo specialisto 
yra pasekmingas. Kuomet aš studijavau tuos naujus" budus gydymo, 
aš pastebėjau, kad daug ligų kurias daktarai pripažino neišgydomo
mis, galima lengvai išgydyti. Jei kiti negali jums pagelbėti, ateikite 
pas mane. Mano prirengta BACTERIOLOGICA1J LABORATORY ir 

’RADIO-SCOPE-RAGGI-X Aparatai egzaminavimui kraujo, parodys tik
rą priežastį jūsų ligos, jei hš sutiksiu jumis išgydyti sveikatą jūsų 
tuojau ateis atgal. Patyręs specialistas arba profesorius neklaus jūsų 
kur jums skauda ir nuo kokios ligos sergate, bet jis pats pasakys po 
gero išegzaminavimo, ar geras gydymas yra galimas ar ne.

I)R. C. C. SINGLEY, SPECIALISTAS
504 Mihvaukee Avcnuc, 2nd floor

Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 17&26 

CH1CAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Telef. Dearborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare: - •*"

4601 So. Marshfield 'Avie. ■ 
Bylos visuose teismuose. — Ab 
atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS I

2221 W. 22nd St., artj jLeavitt St.
Telepho^ Canal 2552 

Valandoj'’li Yyto iki 9 VMkare. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vena visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

DOROTHY STYLE SHOP
3401 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Visiems musų kostumeriams ir 
darugams. Mes turime pilną pa
sirinkimą šiam sezonui: kautų, 
sveterių, dresių. Geriausio mate- 
riolo ir vėliausių stylių. Taipgi 
vaikų kautai ir dreses. Musų par
davinėtojas: Majie Jocius ir Fran- 
ces Burba ,maloniai parodys jums 
musų atidarymą rudeninio išpar
davimo tavorus.

Dorothy Style Shop
. 3401 So. Halsted St.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkiy nuo šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja
mos reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
’ 3434 W. 65 Street, 

Rfpuhlic 4876

ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room {2001 
Tel. Wūi<lolph 1034—Vai. nuo 9-

Vakaraiy
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.v

J. P, WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
N. Dearborn Street
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph &584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzatnina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS Y

69 W. Waahington SI., Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 212 Street
Telephone Rooaeveit 9090

Namų Telefonas Canal 1667

■ * ,,*■ O D . X, . Uii

ga
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BIRUTE”
RENGIA

Koncertu-Koncartą
Midvay Masonic Temple

6115 Cotiage Grove Avė.
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. Po Koncertų Šokis.

Programas dar nematytas ir negirdėtas! Per
statomas su “Birutės” didžiuliu choru po vadovyste 
A. Vanagaičio, iš Dzimdzi-Drimdzi, su įvairiais švie
sų efektais ir kitokiais pamargihimais.

ir naujas fones ir šposus iškrės.'
KVIEČIA “BIRUTĖ” IR DZ1MDZDDRIMDZI.
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CHICAGO

Ttgul jusų pinigai uždirba 6%. 
Ateikite į musų banką ir klaus
kite bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

Gerai 
tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe Kė
višo j e Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Širdingai
Kviečiame Jumis

Įstoti į musų 1925 Kalėdinį Tau
pymo Kliubą. Jus džiaugsitės 
taupydami, kad ir po mažą sumą 
pinigų dėl specialio tikslo, dėl iš
leidimo pinigų ateinančių metų 
šventėms.

Ck icago Lawn

63rd St ir Kedzie Avė., Chicago, III
Tel. Republic 0614

xxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

Saugus
Investmentas

H

M

M
Jus galite investuoti savo pinigus ant 6% pirk
dami 1-mus morgičius arba auksinius bonus.
Klauskite pas mus, o mes suteiksime teisingus 

*
patarimus apie pirkimą bonu ir 1-mų morgičiu.

M

H

H

Musu kapitalas
Perviršis ....

$1,000,000
. $500,000

h 
N (■Jone BankAND TBUST(S

Milwaukee and Ashland Avė.
CHICAGO CLEARING HOUSE BANKAS

Pleiskanos sunaikina 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatoe laS-Vlaman ant akmraa 
iAmuAa duobę, taip ir pleiakanoe, nors iiKto 
l»-t tikrai, ■■nirutikina plaukų Aaknla ir vt* 
priežastimi plaukų auplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite iitokio atsitikimo prie aavęa! 
Naudokite

Rsrffles
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—-tų 
nesvarių baltų lupynėlių pirmą pasirodymą 

savo galvoje. Runles sunaikina pleiskana* ir paragina augimų jūsų plaukų. 
Renka 65e. aptiokose, urba už 75c. yisium’iamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Sandariečiai, well, mano dieve! 
Jie žengia 50 metų toliau nuo 
progreso; jiems pypkių parūky
mas yra beveik visas jų uždavi
nys. Tai ir viskas. SLA. kuopa 
nors ir skaitlinga, tariaus ir to
ji nieko neveikia. Susivieniji
mo centras ragina, kad kuopos 
stengtųsi kiek galėdamos skleist 
blaivybę; musų gi kuopos na
riai nė Į susirinkimus nebeatsi
lanko ir apie tokius dalykus vi
sai negalvoja, nors girtuoklys
tė pas mus yra aukščiausiam 
laipsny, ir kiekvienas doras 
žmogus turi tuo piktintis. TM!>. 
kuopa jau regis bus apie porą 
metų kaip nelaiko susirinkimų 
ir jokio veikimo neparodo.' 
Kriaučių Unijos lietuvių sky
riaus vos gyvas yra. Atvykus 
komunistui Jankauslkui su 

(“Laisvės” propaganda, dalykai 
taip vyksta^kad 10 narių prisi- 
»ašė, o 100 išstojo. Mat unijos 
centras kokiu tai klaidingu bu- 
du j vietą organizatoriaus at
siuntė tik patyrusį dozoi^ganiza- 
torių.

Į Tai ve kokių davinių randasi 
dabar pas mus kultūros, apšvic- 
tos, dailės ir darbininkų orga
nizacijų oidėtyj. lyginant šitą 
visą su praeičių gauni kaip tik 
liūdną vaizdą nes pagal mies., 
ii šalies progresą, mt’sų pro
gresas kultūriniame darbe yra 
žymiai nevien kad atsilikus, bet 
jis yra nupuolęs per pusę že
miau, negu kad buvo (keliolika 
metų atgal. Ar šiuose 1925 m. 
mes sugebėsim. kiek nors pakel
ti virš nuroditus trukumus, sun
ku pasakyt, bet vistik rimtes
nieji veikėjai turėtų apie , tai 
pagalvot 

| Aš čia padarai u tik trumpą 
peržvalgą nusų kultūrinės pa

dėties, paminėjau tik tas orga
nizacijas. kurios sakosi turin
čios už tikslą veikti kulturini 
darbą. Ir šitas tiumpas pieši
nėlis aiškiai ’ iiudja, kad pas 
mus nevi;kas penais ir kad rei
kia taisytino dni’hb.’ Jei to nepa 
darysim, tai už metų, kitų, bus 
galima da liūdnesni 
re kiloti.

Girdėtis, kad p. 
tėno koncertas įvyks 

• rio, Lietuvių Salėje.
■uij vienas iš gerųjų koncertų, ir 

• užcad turėtų skaitlingai publ

rezultatą

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Gruodžio 31, 1924, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola discoųntai .............  .............. ...... .
Overdraftai .................................... t
J. V. Valdžios Investmentai .....................
Municipaliai ir Korporacijii Bonai .............
Bankos namas, lakandai ir įrengimai ......
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ...............  J...

7' $2,654,761.68 
......... 434.39 
.. 154,616.52 

1,039,891.16
... 174,923.24 
... 757,367.17 
....  22,941.49

Viso turto ............;........

ATSAKOMYBĖ
$4,804,935.65

Capital atakas ............
Surplus .........................
Neišdalintas pelnas . 
Rezervo acountai .....
Neišmokėti dividendai
Depozitų

y

$200,000.00
.. 150,000.00
... 73,509.49
... 32,451.40 
..... 8,040.50 
4,340,934.26

Viso atsakomybių -

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkoporuota 1918

$4,804,935.65

w %

m

MIS, MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vusi 
vanljos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pageltą.

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

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

TcL Blvd. 3138
M. Woitkfwicz» 

BANIS 
AKUftĖRKA I

Pasekmingai pa> 
varnauju moto 
rims pine gimdy
tu o, patarimai 
dykai.

3113 South 
Halsted St.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per* 
sikėle nuo 3410 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

«-0R. HERZMAN-®

DR. SERNER, 6. D
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą,> jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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. vakare.

t Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. Ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.k ... ....................<

Telefonai:

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phon* 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon» 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto 
7 iki 8:30 vakare. •

Dr. j. M. (jhrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų b 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas

1046 Milwai:kee Avė., kamp. Noble St
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitagf 
3995. Res. Keystone 4130.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofiąas
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 ryte iki 12 vai. po piet.
Telefoną^ Midway 2880

^KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Labai geras castor oil pa
darytas <lel medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 

j butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.
V

IIM.I.IU „H,

LIETUVIŲ DAKTARAIPrašymas Tel. Boulevard 0537

“Seniausias bankas Northwest Side”

Bankas dėl visų žmonių

*

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Taupymai gerai jvestuoti j gerus real estate pirmus morgičius arba 
Pirmų Morgičiu Auksinius Bonus, reiškią dadėČką prie taupymų. 
Dalis musų patarnavimo yra patarimas, kaip įvestuoti jūsų sutau- 
pymus saugiai

Miinisterių Kabineto

Atdara utaminke ir subatoje iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis 
iki 4 vai. po pietų.

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

* 8 iki 2 vai. po pietų.

5 d. vasa- 
Regis bus

atsilankyti.
—Julius Padovinis.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Jau atėjo Kultūros No. 12. 

Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.
Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllffl

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. I)rexei 2279

P h i 1 a dėlph i j qs llaet u vi ų
Krikščionių Sąryšis savo meti
niame susirinkime, 4 d. sausio, 
tarp kito svarstė kaip pager
bus atmintį didvyrių, (kurių 
vardai surašyti isfu 1924 me
tais) istoriko Simano Daukan
te; Dr.* Vinco Kudirkos, auto
riaus musų tautinio himno ir 
profesoriaus Kazio Būgos, mu
sų garsaus kalbažinio ir žody
no rasėj o. Ir Sąryšis tą aps var
tys, vienbalMai južgyrė melsti 
Lietuvos Vyriausybės — Pre
zidente?, 
ir Seimo, kad butų išleistos at
minimui serijos pąštažienklių 
(“štampų”) su paveikslais tų 
virš pažymėtų didvyrių, kaip 
kad daro visos1 kultūrinės val
stybės, pagerbdamos savo už
sitarnavusius, prakilnius did
vyrius. Ir Sąryšis žinodamas, 
kad visi gerbia tuos musų gar
sias tėvynainius, kreipias prie 
visų, be skirtumo , pazvalgų, 
taip išeivijoj, kaip ii’ Lietuvoj 
ir prašo, kad jie Sąryšį mo 
raliai paremtų tame užmainy 
me, kad prašytų Lietuvos Vy 
riausybės, kad tokie paštažen 
kliai butų išleisti.

—Ph. L. K. Sąryšio 
Presos Komisija.

LINKSMYBE ARBA TRAGEDIJA

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS I

SKIRTUMAS TARPE IŠLEIDŽIAMŲ PINIGŲ KURIUOS JUS UŽ
DIRBATE IR SUTAUPYMO, YRA SKIRTUMAS TARPE TRAGE- 
dijos ir linksmybes. Tegul taupymo sąskaita lydi jumis linkui 
linksmumo.

Voel §tate JJank
:!•. JL 1 v Mll'WAUKEE ANO N O F< 1 H AVENĖlES .

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
■Netoli 46th St. Chicago, III

A. L. DA VID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
leliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 

2 lubų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Erancuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 Ir 8 iki 10.
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

4442 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 4146
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Šiandie 2:30 vai. popiet 
rengiama'. didele Chicagos 
rubsiuvią’ iškilmė Ashland 
Auditoriuni svetainėje, (ker
tė Ashland BWd. ir Van 
Buren). Tenai bus prakab 
bos ir koncertas; kalbės rub* 
siuvių unijos prezidentas,
Sidnėy Hillman. 
je pat svetainėje 
ir balius.

Vakare lo
bus šokiai

Bet mes neturime jbkio 
blogo jausmo linkui tos uni
jos. Priešingai — mes nuo
širdžiai sveikiname Amalga- 
meitus su jų dešimties me
tų sukaktuvėmis ir linkime 
jiems geriausios kloties ir 
pasisekimo.! 4 ( 

—'—r-*— ‘J
Brooklyno komunistų or

ganas, pasirodo, pamelavo. 
Socialistų prakalbos NėW 
Yorke nebuvo suardytos! chistai, 
Rusijos socialdemokratų va
dui, R. Abramovičiui, pasi
rodžius estradoje, tiesa, ke
letas šimtų maskvinių fa- 
natikėlių mėgino kelti triuk
šmą, bet tūkstančiai žmo
nių, kurie buvo svetainėje, 
iškėlė sVečiui. tokias ovaCi- » 
jas, kokių ta milžiniška salė 
dar nebuvo regėjusi.

Po drg. Abramovičiaus 
kalbėjo dar visa eilė vietinių 
socialistų — Hilląuitas, Ja
mes Oneal, Vladek ir k. Se
nelis gi Debs’as atsiuntė 
svečiui pasveikinimo. tele
gramą-.

O 'Broųklyno “Laisvė” ra
šė, kad Abramovičius <būvęfe 
“nušvilptas” ir pabėgęs “pro 
užpakalines svetainės duris; 
kad buvusi pašaukta “poli
cija”, bet nepajėgusi numal
šinti “keturis tūkstančius 
žmonių”; kad negalėję pub
likos nuraminti nė susirin
kimo pirmininkas, nė Hill
ąuitas.'.-. *

Dabar matome, kad tuo 
parsimelavusiu komunistų 
šlamštu negalima tikėti net 
tuomet, kai jisai rašo paže-

nebelaukęs nė išrišant klau
simo, ka reiškia piešinėli®, 
bei pamiršęs .visų Kristaus 
mokslų, melagingai prisieki 
damasi įskundė policijai, jo- 
gei visi keturi, lapeliuose 
pagarsinti kalbėtojai, esu 
anarchistai (taip pranešė 
rėmėjams • ’ Ikomisionieriufe 
Haur).”
Skųsti policijai, kad pp. Vi- 

taitis (“Tėvynės” redakto
rius), Liūtas ir kiti esu “dnar- 

” tai jau tik perdaug, 
“doros” pavyzdį duoda 
kunigėliai žmonėms! ' ‘ • ' t

vi- 
tu rėti

• ’ t

zokai išdavė valdžiai. Vienok, “ 
nors jisai žuvo, jo “idėjos” gy
vuoja,! į .

Praslinkus 15G metų , Bedarbe. &ocialė apsauga. Val- 
tęsia L. redaktorius, da- dininkai lenda į krikščionių

Šeštadienis,

"Laiškai iš Panevėžio
redaktorius, “da-

bar toje pačioje Maskvpjc bučių.

Gražų 
musų

75 METV JUBIČIARAS

suka

las rengimas yra pažy- minančius jo partiją daly-
1 dešimties metų kU8imėjimui

sukaktuvių Amalgamated
Clothing Workers’ unijos.
Ne tiktai rubsiuviai, bet ir noje savo laidoje begėdiškai 
kiekvienas darbininkas, ku- pamelavo apie Abramovi- 
ris turi laiko, privalo nueiti 
i tas iškilmes! A

Ne gana to, kad jisai vie-

Dešimtis metų atgal, kai 
Amalgameitų unija kūrėsi, 
darbo sąlygos adatos indus
trijoje buvo apverktinos. 
Rubsiuviai buvo menkiaus
apmokami, negu daugelio k i- rai •

— 1 -1 1 • •

čiaus prakalbas, jisai ant ry
tojaus dar “patvirtino” sa
vo melą ir pagyrė savo par
tiją už tą chuliganišką dar
bą, kurį jisai jai primetė. 
Kad prakalbos buvusios su
ardytos (dabar žinome, kad 
tai yra melas!), tai esą gė

tų pramones šakų darbinin
kai. Šiandie gi ta darbinin
kų klasės dalis, su savo uni
ja, stovi kuone pačiam prie
šakyje Amerikos darbinin
kų judėjimo.

Kiekvienam darbininkui 
yra malonu pasigėrėti tokiu 
rubsiuvių unijos progresu.

Gerai betgi”, rašo vie
nas to šlamšto gizelis, 
“kad New Yorko darbi
ninkai tam menševikų ša- 
laputriui parodė užpakali- 
nes^Casino svetainės du
ris.

“Ak, beje, socialistai vi
sais būgnais muš ir rėks, 
kad čia komunistai kalti.

“Mes nė nesiginam...”
Labai gerai, kad komunis

tai šitaip atvirai giriasi sa-
Kuriems

Pačiais sunkiausiais Amal- 
gameitų unijai laikais Chi- 
cagoje, kai jai teko neužil- 
gio po susioiganizavimo šia- 
me mieste išlaikyti didelę vo chuliganizmu, 
kovą su darbdaviais, “Nau- reikės nuo jų apsisaugoti
jienos” stovėjo artimiau
siuose santykiuose su unija. 
“Naujienos0 ne tiktai savo 
raštais rėmė rubsiuvius jų 
didžiojo streiko metu, bet 
rėmė ir darbu: “Naujienų0 
redaktorius diena iš dienos 
sakydavo prakalbas streiki
ninkams, nežiūrint to, km1, 
jam deliai to paskui reikė-, 
davo vakarais sėdėti savo 
ofise, idant atlikus savo pa
reigas prie laikraščio.

Vienok, kai vėliaus komu
nistai pasigrobė į savo na
gus vietinį lietuvių rubsiu- 
vių unijos skyrių, tai jie, 
“atsilygindami” už musų

žinos, ką su jais daryti!

ApžvalgaĮ
KUNIGAS APSKUNDĖ KAL

BĖTOJUS, KAIPO 
“ANARCHISTUS”!

Vienybėje” įdėta kompon-

jai, paskelbė jam boikotą ir į 
uždraudė skyriaus nariams 
rašinėti į jį! Tik visai nese
nai tas boikotas ir ta “cen
zūra lapu panaikinti.

rioje sakoma:
“Sausio 1H d. čionai turė

jo bu Ii prakalbos, surengtos' 
A. L. T. S. 19 kuopos. Bet 
visa nelaime atsitiko delei 
paskelbimo lapelių, ant ku
rių buvo paskelbta didelė
mis raidėmis ‘Kartuvės’ ir 
kitoje' pusėje: piešinėlis Ši
las piešinėJĖsT visus husiehi- 
no, o musų vietirtj klebonų, 
kun. Kelmelį, hrbni išgili
no. Del šito musų kuiiigė-
lis nebeišlaikė lygsvaros ir, cial-isdavikiškus

Penktadieniais būdavo elgetų 
virtini eidavo per krautuves ir 
butus. Miesto valdyba ar duoda
vo elgetoms pašalpų — kam li
tų i savaitę, kam du, kaip užei
davo ant seilės ir kiek kasoj.bū
davo pinigų. , ’ę,:

Šioj tapyboj iš 40 narių krikš
čionys teturi tik 7 atstovus, val
dyboj iš 5 atstovų krikščionis 
tėra tik 1. Burmistras Choda- 
kauskas nepartinis, žmogus sa- 
vistovis, nelenkia prieš krikščio
nis galvos, energingas, geras 
administratorius. Nors dabarti- 
uioji valdyba gavo labai apleis
tų miesto ūkį su didžiausiu de
ficitu ir skolomis, bet jau iš 
karto matyti mieste žmoniškes
nė, nebe krikščioniška, tvarka. 
Viso miesto elgčtos suregistruo
ti, nebemėto kam lito, kam dvie
jų, bet duoda kiekvienam elge
tai kasdien po 1 svėrą duonos ir 
į savaitę įu centnerius malkų, 
.čia šianie klausime tik darbo 
pradžia, socialūs apsaugos iko- 
misija yra jau išdirbusi planų, 
kad elgetų slankiojimų po krau
tuves į namus visai panaikinus. 
Reikia tikėtis, kad pagerėjus 
miesto finansams, šis sumany
mas bus įvykdintas, nes j socia
lūs apsaugos komisijų įeitfd'še- 
\a musų darbuotoja (j. Petkevi

čaitė, vienas' Socialdemokratas 
ir dar keli pažangus nariai, be 

'to ir pats burmistras Ohodalkav- 
skas ne rožančių kalba, bet gal
voja, kas reikia dirbti.

K|ikš&V>nys, prasikyšę mies
to taryboj, surado sau darbų ki
toj dirvoj. Paskutiniuoju laiku 
ėmė terorizuoti valdininkus.

vasara 
•buvo pradėję varyti smarkių 
agitacijų prieš Panevėžio apskri
ties viršininkų, kuris buvo liau
dininkų orientacijos. Viršinin
kas vis laikėsi. Bet dabar nau
joj valdyboj apskrities viršinin
kas užima pirmininko vietų, ne 
kaip rinktas asmuo, bet skyria
ms® valdžios. Apskrities tary
boj ir valdyboj daugumų suda
ro ūkininkų, sąjungos atstovai— 
labai artimi krikščionių demo
kratų moliai. Apskrities virši
ninką:; suprato, jei jis negiedo.5 
vienos giesmė ; su krikščioni
mis, tai tuojau gali išgirsti:

Gali keliauti sau sveikas, mes 
kito viršininko pasiieškosime.

Ir dabai’ apskrities viršinin
kas persimetė į krikščionių pu
sę, įlindo į jų bučių.

žįnoma, viršininkas žmogus 
—jis ir jo'šeiniyna nori valgyti, 
turi branginti įsavo vietų, nors 
tas ir brangiai apsieina — savo 
kailio mainymu!

Apsidirbę su apskrities virši
ninku, krikščionys pradėjo ata
kų prieš apskrities ligoninės ve
dėjų daktarų A. Didžiulį, kuris 
yra socialdemokratas. Kiek “gali
ma spręsti d—rų Didžiulį iš li
goninės nori išėsti ir jo vietoj 
pasodinti savo žmogų d-rų Mi
ckui- Kuo ši kova pasibaigs dar 
nežinia, bet turbūt d-rui Didžiu 
liui prieš krikščionių atakas bus 
sunka išlaikyti. —r. B.

buvo- nu-
” Red:), tų
tūkstantinės'

i pand-
Prisidėjo dar šiųmetinis neder-

buvo ga-
Pugače-

(kur Pugačiovai 
kirsta galva. “N. 
pačių dieną, iuki 
minioti apvaikščioja 
nėjimą metinių r 
mirties kito i su' ' 
N;
Ii ngesjiis, 
vas...”
Taiįp išeina, kad šis sausio pirkti, duonos taip pat. Užda'r- 

kitais dienos apvaikšeiojimas bu- hių iš šalies nėra jokių, statyba 
savo klases karl.li ir Lenino, ir

I čiovo atminties pagerbimas! i _
Pugačiovas buvo Lcnirip kent kiČk dideles-

Bet pirmasis taip nl!t namų. Prekyba
i masku visai sustojusi-- ateinan
tiems metams nė viena Panevė
žio lentpiuVė nėra užpirkusi 
miškų. Lentpjūvės kitais me
tais nedirbs. Be to, kai kurias 
lentpjūves pradeda jau iš var
žytinių parduoti. Didžiausiai

nelegalius metodus, šiuo laiku Lietuva pergyvena 
labai sunkų ekonominį ir finan
sinį krizį. Prie tų sunkenybių

unijų vadus ir paėmus. unijas 
slavo kontrolėm.

“Reikia tatai suprasti, 
sam tam priešintis,
pasiryžimą visokiam pasiau- 
kavimui ir — jei tiktai ga
lima — vartoti klastą, gud
rybę, 
užtylėjimą, tiesos užslėpimų,
kad tik įsiskverbus į profe
sines sąjungas, jose ■ pasili
kus, jose pravędus komupis^ 
tinį darbų.’,’ i |

’j . t * /, ’ I

Puiki taktika, ai’ ne? Ir tų 
taktikų “didis” bolševizmo var 
das rekomehdavo darbinin
kams (santykiuose su 1
dai4>ininkais, šu 
draugais Į

Yra be galo demoralizuojan
tis ir žemas dalykas, jeigu to
kių apgavikiškų priemonių, 
kokias siūlo įgilinąs, darbi
ninkai stveriasi met kovoje įsu 
savo išnaudotojais. Jeigu dar-

jęs kito, sukilėliu vado 
Lenino, .kuris 

negu
liūs, šiemet gerai teužaugo tilt 
linai ir ūkininkas iš jų teturi 
vienutinį pajamų šaltinį. Pava
kary sėklos daug' \karn reikė® 
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Sausio (j d. šių metų 
ko 75 metai amžiaus garsiam 
Vokietiiios socialistui Eduardui 
Bernsteinui. Jisai daribavo 
socialistiniam judėjime dau
ginus kaip 50 metų. Kanclerio 
Bismarko pravestas reichstage 
įstatymas prieš socialistus prb 
vertė jį 1879 m. apleisti Vokie2 
tijų ir apsigyventi Šveicarijoje, 
Ciuriche. Tenai jisai redagavo 
partijos organų “Socialdemo
kratų.” i

Persikėlęs iš Ciuricho Lon
donan, jisai susipažino ir susi 
draugavo su Friedrichu En
gelsu. Kartu su pastaruoju ji
sai po Karolio, Madkao mirties 
buvo paskirtas; tvarkyti neiš
leistuosius Markso raštus.

Ilgokų laika Bernsteinas bu
vo artimas Karolio Kautskio 
draugas ir bendradarbis. Bet 
vėliaus, kuomet Bernsteinas su 
mane “taisyti” Markso teori
jas, lai tarp jų dviejų prasidė
jo idėjinė kova, kuri tęsėsi 
apie dvidešimt metų. Bernslei- 
nas pagarsėjo) kaipo dešiniųjų 
socialdemokratų, arba “revizi- 
onistų”, vadas. Jisai pats save 
vadino “reformistu”, t. y. žmo
gum, kuris nori pasiekti gere
snes visuomenės tvarkos re
formų, o ne revoliucijos keliu. 

wDauguma Vokietijos social
demokratų tečiaus pritarė 
Kautskiui, ir tai nenuostabu, 
kadangi militarizmu paremtos 
monarchijos krašte vargiai bu
vo galima tikėtis iškovot dar
bininkams laisvę reformomis. 
Kautskio nusistatymas pasiro
dė teisingesnis, nes Vokietija 
be revoliucijos neapsėjo. Po 
to tečiaus, kai revoliucija įvy
ko, svarbiausiems skirtumams 
tarpe tų dviejų vadų išnyko 
pamatas, šiandie juodu jau vėl 
yra geri draugai. *

Draugi rkgiimas tarpe jų 
dviejų ėmė grįžti jau karo 
metu, nes kaip vienas jų, taip 
ir antras buvo priešingi vald
žios rėmimui. Kai dėl šito 
klausimo Vokietijos socialde
mokratai suskilo ir mažuma 
buorganizavo (Nepriklausomų- |l<: 
jų socialdemokratų partijų, taf 
į jų įstojo 
Bernsteinas. 
sociablcmokrat į 
čiaus pateko po bolševizmo į- 
laka ir taip pat skilo. Tuomet 
prdi'kurjogi /socializmo princi- 
pams ištikima “nepriklauso- 
miečių” dalis sugrįžo atgal į 
senųjų Socialdemokratų parti-

pranokėjas.
pat turėjo sayo pranokėjų -i
S tepaną (arba Stonkų) Razi 
ną. P-as švaičion iškis ir apie
lai neužmiršta paminėti savo 

bininkai prisileidžia melo ir > straipsnyje. Jisai sako:

“Nuo to laiko, kaip Ru
si joj Slenka Razinas buvo Panevėžio lentpjūvei “Eglynas” 
sukėlęs kazokus valstiečius sausio mėnesy paskelbtos var- 

‘ ‘ ‘ klasę, Ru- žytinės už nesumoksimą LletU-
valstiečių ir vos- Bankui 3,00.000 litų. Ma- 

sukilimų iki lunai, kurių 'Panevėžy yra' ne- 
Pugačcvo mažas skaičius, ii4 labai silpnai 

dirba., < / 1 ' 1 *■ ' '
Ūkininkai,, neturėdami darbo 

iŠ šalies, žiemą nesamdo darbi- 
nįhkų, gestas vėl visai apmi
ręs— ir pasekmės to:bedarbė.

. Gruodžio 28 d. buvo Panevė
žio bedarbių ’ mitingas*, kur pa
aiškėjo, kąį Panevėžy yra dau
giau 1,000 bedarbių. Panevėžiui, 
kuris teturi apie 20,000 gyven
tojų, toks skaičius bedarbių yra
labai didelis. , 'i •

suglaudus, . bedarbiai mitinge pri&nė šio-. nllr;p 
yra tokia: Stenka Razin - k‘« ^bedarbiai 5. Lk

Emel'jan Pugaftov — Mikolai vM1t>zla lr savi i
tų gaivalų Lenin.

| ,Iš |ši .
Darbininkų organizacijos l6- Leninas yra, žinoma, šiam-

klastos kovoje už savo reika
lus, tai jie diskredituoja savo 
tikslus, ir jie duoija progos iš
naudotojams - atkreipti prieš 
juos tokias pat,.arba dar ar
šesnės priemones.

Tuo gi tarpu Leninas sako, 
privalų to- 
apgavikiškos

kad darbininkai 
kios šlykščios 
taktikos laikytis ne tiktai 
prieš kapitalistus, 
kitaip manančius - darbininkus 
—-darblnįinkų organizacijose!,,

Ir tas jo nelemtas patarimas 
yra, kaip visiems žinoma, ‘ak
lai vykinamas gyvenime. Už
tenka pažvelgti tiktai į rubsiu
vių unijos skyrius, kur lietu
viškos ir kitų tautų Maskvos 
davatkos per keletu paskutinių 
metų stengėsi įsigalėti ir “pra
vesti komunistinį darbų”: 
klasta^ melas ir šmeižtai tepai 
Buvo nuolatiniai 1 
kovos įrankiai.

lbėt ir prieš

ri būt apvalytos nuo jų.

TEGYVUOJA b
ZlN, EMELJ 

ČIOV IR — LENI
NAS.

INKA
PUGA-

RA-

Brooiklyno “Laisvei” yra ne 
gana to, kad jos špaltose Pru- 
seika-šerenga atidengė didelę 
“paslaptį”, jogei (Leninas yra 
Rakunino, Stenkos Razino ir 
Pugačiovo “idėjų” paveldėto
ja®. Vienas jos redaktorių, 
švenčioniškis, ryžosi dagi patį 
bolševikų vado mirties pami
nėjimą išplėsti taip, kad jame 
rastų vietos ir anie Lenino 
pranokėjai.

Sausio 22 d. tame laikrašty
je įdėta straipsnis: “21 d. Sau
sio 1775 Metų ir 21 d. Sausio 
1925 m.” P-as švenčioniškis 
tenai primena savo “susipratu- 
siems” skaitytojams, kad L50 

ir Kautskis ir metų piieš daa>artinę Lenino 
lepi-ikilausoinųjų n?irlies .^kaktuviu šventę Ma- 

riuviii.. in skvoje įvyko kitas svarbus 
- ■ į J lomus sukilimas: buvo nuga

labintas viešoje aikštėje Emel- 
janas FugaČevas (PugaČįovas) 

Tas Pugačiovos, girdi, buvo 
didelis “revoliucionierius”. Ji- 
>ia i <

ir Bernsteinas šiandie vėl Pasivadinęs catu
čiLioju," ir mėgino sukelti 

Į prieš Ekaterinų II Rusijos mu- 
I žikus ir kazokus, kad su jų 
pagelba atsisėdus į carų sos- 

Ioc7aihtų''lai ‘̂a^iuOTė kaip jisai kėlė “revoliu- 
ir žurnaluose ir išleidęs, kartu olJ^ :

“Visur”, rašo švenčioniš- 
kis, “kur tik Pugačevas su 
savo sukilėliais pasirodyda-

yra vienoje organizacijoje su 
savo senaisiais draugais.

Jis yra parašęs1 keletą kny
gų ir daugybę straipsniųt įvai
riuose i

su nabušninku A. Bobeliu,1 
Markso ir Engelso laiškus ke
turiuose dideliuose tomuose. 
Dabar Bernsteinas yra Vokie
tijos reichstago narys.

MELO IR APGAVIMO 
MOKYTOJAS.

Kai dabar bolševikai visomis 
pasaulio kalbomis “liaupsina” 
Lenino genijų, tai bus ne j>ro 
sali parodyti, kokių kovos 
priemonių jisai mokina sav( 
sekėjus darbininku judėjime, v

Savo knygoje “Radikaliz
mas, komunizmo kūdikystės Ji- 
ga” Uminas aiškina, kų turi 
daryti komunistai, kad nuga
lėjus “biurokratiškus” ;1ir “so- 

darbininkų

prieš valdančiųjų 
sijdj nebuvo 
daibininkų 
taip vadinamo'' 
sukilimo.”
Tikrenybėje Slenka Razinas 

nebuvo joks sukilimo organi-
i greičiaus 
vadas, kurisplėšikų bandos 

užpuldinėdavo turtingus žmo
nes. ir jų turtu dalindavosi isiu 
savo sekėjais, tuo budu “ly
gindamas svietų” (kaip garsu
sis Lietuvos razbaininkas Blin
da). 1

Vadinasi, idėjinė bolševizmo 
istorija, trumpai 
yra tokia: !

itų trijų bolševizmo stul-

blausias (nes jam pasisekė pa
siekti to, ko kitu du negalėjo 
pasiekti), ir jam todėl yra tei
kiama daugiausia pagarbos. 
Jo Uvonas yra laikomasi Mas
kvoje po stiklu, kad visi vier- 
nieji 'galėtų ateiti ir pasiklo- 
nioti jam. z

Slenka Razinas? tečiaus irgi 
yra jau senai gerbiamas Mas
kvoje. Tenai jam yra pastaty
tas paminklas. 
Pugąciovas dar, 
šiol nebuvo pilnai 
bolševizmo sostinėj. 
to, kai “draugas” 
Švenčium iškis iškėlė 
faktų, kad- 
vo mirties 

į“draugo” Lenino 
taip

Tik vargšas 
rodos, iki 
įvertintas 

Ret po 
•Paukštys- 
aikštėn tų

draugo” Pugačio- 
diena supuola su 

mirtim, tai 
toliaus pasilikti nebega-

Mes manome, jogei tinka
miausias būdas pagerbti šito 
bolševikiškų idėjų “pranašo” 
atmintį butų tokisl, kad Trečia-

sekcijos priimtų, kaipo oficialį 
savo hymną, tų dainų, kurių 

draugas” 
kNe šumi 

—Ne 
durnu

labiausia mėgdavo 
Pugačiovai, būtent: 
ti, zįjlionaja dubrovuška 
miei 

ti
buvo pabėgėlis kazokas,! &alsį S( nc^s

'razbaminkų daina. Joje paša-' 
koijama, kaip “dobri molodiec“* 
(t. y, plėšikas) yra sugautas ir 
turi teisintis, kodėl jisai vogė, 
plėšę ir žmones žudė. O kai 
jisai atvirai prisipažįsta prie 
savo
tąi jisai tampa apdovanotas— 
“aukštais rūmais, kų inu dviem 
stulpais Jr skersiniu“ (f. y. 
kartuvėmis! L

vo, išleisdavo ‘manifestą/, “Rwoliucionieriams,” kurie 
kuriame sakydavo, kad vab didžiuojasi dvasine sa<o vado 
stiečiums duodą žemę be giminytde su Įluzipu ir Pugar 
mokiųjų. Tani® savo mani- Čiovu, šitoks hymnas kaip tik 
f este įsakydavo valstiečiams, ir tiktų! ' 
žudyti ir naikinti viltis 
dvarponius, kurių tais lai
kais buvo daug ir tyurie ant 
valstimų sprando jodinėjo. 
Suprantama, valstiečiai, ga
vę lokį manifestu, uepasi- 
iguilėdavo \-savo ji • U U’ 
daugelį jų pą^iųšdahx) < ana n 
svielair.“

i mnie, molodcu,

j valdybė "turi organizuoti vie-' 
šuosius darbus; 2) už įvežamuo
sius iš užsienio produktus turi 
būti nuimtas muitas, iš Lietuvos 
gi išvežti valgomuosius produk
tus visai uždrausti; 3) bedar
biai turi būti paliuosuojami nuo 
mokesnių; 4) miestas turi įstei
gti darbo biržą, organizuoti pa- 
vieniems daFbi ųjnkams pigias 

(Valgyklas, o turintiems šeimy
nas duoti produktus į rankas, 
be to, bedarbius aprūpinti kuru 
ir medicinos pagalba; 5) prida
boti 8 valandų darbo dieną; 6) 
kalinių nenaudoti tam darbui, 
kurį dirba laisvai samdomi dar
bininkai; 7) nureguliuoti kainas 
produktams.

Gruodžio 29 d. įvyko Panevė
žio miesto tarybos posėdis. J 
posėdį susirinko daugybe be
darbių ir išrinktoji jų komisija 
perskaitė savo rezoliuciją tary
bai. Taryba nutarė tuojau steig
ti darbo biržą ir be to išrinko 
komisiją, kuriai pavedė neati
dėliojant vykti į Kauną ir išgau
ti reikalingą pinigų ®umų orga
nizavimui viešųjų darbų. Tai 
pačiai komisijai pavesta paruo
šti ir darbų p^ianą.

Dabartinės tarybos 
apsaugos komisija ar 
giau veikia negu prie 
tarybos ir valdybos, 
viešpatavo krikščionys 
kratai.

rilsų| Senojoj valdyboj iš pavienių 
narių trys buvo krikščionys de
mokratai, taryboj taipgi vyravo 
krikščionys. Užtat prie palai
mintų krikščionių viešpatavimo 
Panevėžys knibždėjo elgetomis.

socialūs 
plianin- 
senosiųs 
kuomet 

denio-

Natoli Princetelo, 1010 M i L 
ton S L, aptiekorųis, įeinant į sa
vo nainą liko pašautas ir gal 
mirtinai sužeistas trijų nežino

“revoliucioniškų“ darbų,

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant g 
SEVERA’S COUGH BALSAM. |

Laikyk ji po ranka. • Kaina 25c ir 50 centai. 8
"I rrjii i. tu i-,-* r..,.- - . rtu ............ -   4 —' p atimi |i«iV af i<| w .^įijiį ■ ji.,

Severa’s Cold and Grip Tablete
sulaiką persi^a|dym% nededant jam išsivystyti. Kaina 50 centai pąy aptinku S

Severe Kalendorių 1925 metama gaunama viaur aptiekoae, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA £

Jam caru 
“samozvancui 
sekė, 
sta,

'■ v ■ <

pasivadinusiam į atsilankyti.
tečiaus nepasi-l

Jo “armija” buvo sumu- 
jį patys jo draugai ku-

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla 

Padidinta
Kud yuteiku.s geresnį ir gfeįtesnį jpa- 
tarnaviniuįisųvv ko^umerianis, .valgy; 
klų tpadidi||ųnr veik dvigubai, j’ulpgi 
į taisėm' naujus, labiau sauil'ariskds 
gaminimo įrankius. Todd u iškviečia nic 

Savininkas
A. NORKUS,

v 750 We«t 3lst Slrec, 
Tel. Yards 5877..

, 'J *1. .

Šviesą h’ pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. (Wsh arba ant išmoKė.iimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TUE BRJBGEPOKT ELECTRIC CO„ 1 •>

•, uaicTKUB, Pren.
W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101,1892, (Jhicago



(Feljetonėlis)

Garsinkitės Naujienose

IŠVENĖKIT NUOSTUOLIU
GV/tAtĄ

.1112 West 35th Street, Chicago

-OMNOOT

pasekmių

..

CPiNEOF

ŽARNŲ
ŽARNŲ

ORGANŲ
KOJŲskambalnyčio.j

Beverend Kri-

-tai buvo
Bet man 

laikais

Atdarą
Visą d
Dieną
Subatoje

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienose

Pasikalbėkit
Mr. Bagdžiunu Lietuvių Departmente šioje 
bankoje, pirm jūsų investavimo.
Tūkstančiai lietuvių ateina čionai dėl pasi
tarimo ir jie visuomet čionai gauna gerą 
patarimą apie gerus ir atsakančius invest- 
mentus, be,jokius dėl jų atsakomybės.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Register, 
Deo rbora

Street.
sergančio
draugus.

i-
'Nei vieno

Iš Skambalo “Bendradar- 
Dili Sosaides" susirinkimo

pioščium apsi- 
valstijų 

senis taba- 
barzdą kreten-

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

Fo valandėlės masonuos ar 
žuolynas jau buvo pilnas vaidi 
lų ii* vaidiličų. Visi linksminasi 
dainuoja, ; 
džiu, rodos, 
liuosavę nuo šio 
mamasčių...

Mes kątbams lietų v likai.
Valsmlos nuo U nito iki 6 :*9 po pls- 

ItĮ, kasdien. Utsrninke, Scrudoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto ik! 1 ▼. po ptst

Dr. W. R. Register
109 N. Dearborn St., Chicago, III, 
i«. (Imkite elevatorl iki 12 susite) <

— “cementiz 
žygį Dr. Hai 

savo buvei

Meu t-upniu vjunų dįdžriubių ofj* 
sų Chicągojc, su privatiškaL kum- 
budais, ir visus modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite šj -skelbimą'su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S., State St., kam. Congress St.

•• * l’dvsatip jęjimuH,i7f{B.^C<mgress 
St,,’p|ješ .lįeitlmr kruutįįyę.’i? .

Valandos'nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Punedely, seredoj jr subatoju 

\ nuo O- ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Lafayette 4223

Plumbing, Heating
tuvis, lietuviams visados

taupysite 
rūpestį.

Dr. Paul Baumann
Chiropractor Palmei’ mokyklų bai
gęs X-Ruy spcciulč egzaminacija

3462 So. Halstcd St.

labai pa- 
nepaprastas 
šiais “sau-

Fuieubvins akiu įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tomo, skaudama akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
repystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
rųas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 

mokyklos vai 
.00 ir sueičiau 

10 iki 1 p. p

reuystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
irbs daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias L * * 
atyda atkreipiama ; 
kus. Akiniai nuo I 
Vai: 10 iki 8 v. Ne

1545 West
Phone Bnulevard 7589

Neužginčija- 
por patyrusius 
daktarus, kuria 

mas faktus išgy- 
duba laboratori- 
jotie, egzamin (lo
dymo visokių ligų 
jant kraujų ir iš
tiriant 
roskupą, 
mint visus klini
kų s 
Nei 
Kua 
nuo

atsiliepė Skambalo

$12.50 
$5.00

Ross gydo bo-

Aš noriu pasikalbėti bu kiekviena ken
čiančiu vyru, kurie serga nuo užslsenS* 
jusiu ligų, Nervų, Kraujo, Godos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
85 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu* 
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk dauginu laiko nei pinigų ne* 
žinomiems daktarams, ateikite ir dasitl- 
nukilo liesus apln savo nesveikatą. Egza
minuoju su pagelta 3-Ray ir ulkros- 
Lopo—o kada yra veikalas dftl galutino 
ištyrimu ligos ir užtikrėiium gero gydy* 
up>—tsiygi egiaųiitjuojų kraują, Šlapumą.

vatarUuM dykai Ir ulbtUooui įtopty*

CENTRAL T“ BANK

Vieta—šventosios masonuos 
aržuolyne, “metodistų” žinyčios 
“skaiskreiperio” bokšte ir skam- 
balnyčioj; laikas 
1925 m., subatos vakare; vei
kiantieji asmens—Dr. Įlydė
(Haidas), vaidilos, Skambalo 
“publicistas”, jo “redaktorius 
ir jų “bendradarbių sosaides1 
memberiai

šnekučiuojasi — žo- 
, ant visados pasi- 

mizerno svieto

Specialis Pasiūlymas 
dėl 1925 Metu

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS:
Mes nusprendėm suteitki jums progą įsi

dėti i namus plumbingo ir apšildymo reikme
nis su biskiu pinigų. — Jus mokėkite mums 
kiek jus galite, o kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Kaina bus ta pati, kaip ir už pinigus per
kant. — Jei tikrai jums reikia plumbingo arba 
apšildymo reikmenų, mes patarsime, kad jus 
ątliktumėt tuojau. Kainos už plumbingą ir 
apšildymo reikmenis kyla greitai ir pakils dar 
daugiau pavasarį, todėl veikite tuojau ir su-

pinigy ir prašalinkite bereikalingų

kinkos drebėjo... O čia “redak» 
torius”, rodydamas “Naujie
nas”, lyg butų visi kalti, rūsčiai

Vos saulei nusileidus, Amen- 
kos lietuvių sostinės, Chicagos 
miesto vakarinėj daly, masoni- 
jos aržuolyne, didelėj aikštėj, 
po tūkstantmetiniu arŽuolu lie
psnojo amžinoji ugnis vaidilu
čių kurstoma. Olstrity žmonės 
taip, kaip Palangoj atostogų 
laiku “diplomatai” bei “studen
tai” tik “špaciruoja”, tik mir
ga... Skambalnyčioj “publicis
tas” ir jo “redaktorius” sėdi už 
didelio stalo ir pesimistiškai ai- 
mainuoja, ar šį vakarų susirinks 
bent kėli “bendradarbiai”, ar 
sudarys “kvorumų... Šerai, 
Skambalas, “bendradarbiai” ir 
vėl Šerai, matomai, jų “suvytu
sius” smagenis, kaip ožys rūtų 
lapus tik ėda, tik graužia... Dr. 
Haidas dideliu 
gaubęs, kaip pietinių 
tipiškas farmeris — 
kų “čiuindaYnas 
damas, skubom bėginėja tai gat
vėn, tai i skambalnyčių, tai vėl 
pasivijęs einančius pro šalį žmo
nes jiems “prikazus” davinėja...

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų, be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

DR. B. M. ROSS, 
35 South Dearborn St.

Kumpas Monroe ir Dearborn Št. Imkii 
elevatorių ik! 5 augšto. Priėmimo kambaryj 
5.06 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

< *

; Dr. Ross yra seniausias Specialistas CM- 
cįagųje. Per trisdešimtį metų toje pačioj* 
vietoje.' V?

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
Makare.

■ Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
‘ Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto iki 

i R vai. vakare.

bes”... Kad ir “paklėtyus” “pu 
blĮcistui” širdis, bet vis tik su 
minkštėjo ir “T 
saldės” susirinkimus 
kaip ir visuomet...
siems buvo pareikštų, kad jau 
lukaut —jeigu panaši klaida pa
sikartotų....nes......

Kadangi aš pasibažijau prieš 
sakramenskų, kad daugiau “sek
retų” nebeišpasakosiu, todėl 
prašau visų skaitytojų šių navy- 
ųų palaikyti didžiausioj slapty
bėj. Ačiū.—Genys.

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesą, 'llkra pilna egzaminą* 
rija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nora spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jusij ligos ir juos prašalina 
Nora spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratlškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaiguli, nervingumą, asth- 
ma, odos Ilgas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir manu, kad jau nėra pa* 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą j r nuomonę, 
šimtui tau dabar yru sveikais ir 
linkima h<- Priridetiie prie duugo* 
Uq' užganėdintų ir Išgydytu Žinot 
n|q> kurie atsjląn^o j musų privą* 
ftus kambariuč dėl gydymo lias-

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
dideles armijos, kurie kenčiate ty
lėdami nuo lytiškų

Tuo pat laiku 
“apsiznaimino” 
vių-Krivaitis. Pribuvo ir Skam
balo “ekspeditorius” ir kiti 
“bendradarbiai” be “portfelių”. | 
Tuo tarpu Dr. Haidas apleido 
skambalnyčių ir tiesiai pasileido 
savo “tuišis” nešinas į “meto
distų” žinyčios bokšto viršūnę, 
prie pat auksinio kryžiaus. Kai 
bematant j iš iš čia “nusicielia- 
vojo vienų “špiegini” teleskopų 
į masonijos aržuolynų kur vai
dilos linksminosi, o kitų į skam- 
balnyčia, kur skambalo “bendra
darbiai” mitingavo. Dr. Haidui 
rūpėjo patirti Skambalo “ben
dradarbių “spiritualizmas”, o j 
vaidilų vakare 
mas”... Atlikęs š 
das ramiai sugrįžo 
nčn.

Dalykas, matote, 
prastas 
vakaras 
Baisiais” laikais stikramenskas ’ 
nenueina nuo minties, tad aš ir I 
včl nudūlinau į Skambalo “ben-; 
dradarbių sosaides” susirinki* 
mų. Nors, tiesa,, šį syk —et...! 
geriau nutylėsiu...

Kaip jau minėjau svarbiausios 
asabos jau senai pribuvo. “Re
daktorius”, kaip ir paprastai, su 
visais pasisveikino ir tuojaus 
pradėjo nešti kėdės stovintiems 
“bendradarbiams” ir kvietė už
imti paskirtas vietas. Dar kiek 
palaukus ir “bendradarbių” skai-Į 
čiui nesidauginant, atidarė mi
tingų.

Šį syki veik pas visus “ben
dradarbius” net ir pas patį “pub
licistų” ir jo “redaktorių”, ūpas 
buvo visai sugedęs: visi atrodė 
lyg butų žemes pardavę... Mat, 
dalykas toks. Kai kurie “bendra- 
darbiai” klaidingai suprato “in* 
ternacionalinio” korespondento 
aiškinimus pereitų sykį ir todėl 
vietoj rašyti į “{Skambalų” para
šė į “Naujienas.” Ir dėl šitos 
“klaidos” visi “bendradarbiai” 
atrodė lyg katės pienų palieju- 
sios. Ypač daugumui buvo pik-* 
ta, kad, dėl vieno žioplio prišieį! 
na visiems kentėt... w>’

Ir taip visi nusiminę ir imliu-

Kaipo 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yųška,
3228 W. 38th St., Chicago, 111

sausio 3 d
subatos vakare

asmens
vaidilos

South Chicagoje, prie 102 ir 
J gatvių sudegė katalikų St. 
Fi-iincia bnžnyžia, pabudavota 
dvejetą metų atgal. Sudegė ir 

vienuolių namas. Pats kunigas 
Suerth vos nežuvo liepsnose be
gelbėdamas sakramentus: jį po- 
licistai išvilko iš bažnyčios jau 
be sąmones. Keli / ugniagesiai 
lengvai susižeidė begesindami 
gaisrų.

109 N

Kiekvieno 
žmogau a

Mano geriausias pa
tyrimas 
dolerio nereikia mo
kėti, kol nebus pa
sekmių.'’

Gyduolės iiskiria- 
moe.

“Matai, mums nereikia nusi 
įpinti 
ekspeditorius, pakilęs iš vietos. 
“MataiH jau pamatė, kad mes 
veikiame. Matai, jau pas mus 
šyla. Matai, jau pradeda su 
mumis skaitytis. Matai, geras 
znokas. Matai, mums reikia su- 
sid rūtini i ir kas nedėlia rašyti į 
Skambalų ir laikyti mitingus.”

Ekspeditoriaus kalba vėl pra
dėjo nervuoti vaikų mokytojų 
p. R. Tečiau, žmogelis pažiūrė
jęs į “redaktorių” susiramino ir 
sį sykį “nebespiovė”. J .

Po valandėlės kitas memberis 
iš nortsaidės pakilęs nuo kėlės 
pradėjo čiauškėti:y s

“įlums nieko nereikia dau
giau kaip tik prociavoti. Procia- 
voti ir gapa. O žėk kaip musų 
gazietų pradės vįsi skaityti. 
Mums reikia tik x jięnustoti no- 
diejos. Mums reikia veikti visur 
ir sandarokų kuopose. Kiek dąr 
papasakojęs ir šis fnembetis nu
tūpė ant kėdės.

Kalbėjo dar ir kiti “bendra- 
Į darbiai”, bet jau visiems buvo 
išdžiuvę., ir mintys jokiu budu 
peši klijavo. Kalbėjo ir “redakto- 
rius’V ir^ppbi^tas^^ ir kiti. Vi
sų mintys Buvo sukoncentruo
tos apie Skambalo bėdas ir jo 
“pagerinimui” šėrus. šiaip, gir
di, viskas butų gerai, tik viena 
bėda su tais žmonėmis... Jiems 
šėrus nė dykai negali įpiršti. 
O su aukomis... nė neprisimink.

Chiropractic The Master 
Raktas Kuris Atidaro 

Duris j Sveikatą 
SUIRIMAI bile vienos 
Hekan4|ų daliu Rali pa* 
eiti nuo NEHVOS pri- 
spaudimo nugarkaulio 

c/ kauliukais:
L -- 'SMEGENŲ

wE’:^w?n()8,es 
Y^xW>GERKJ.£S 

NORMALI RANKŲ

p i e v o 
YiWS A M)« I LftS 
\\Vbeužnies 
VL1NK8TŲ 
VPT.ONŲJŲ

•LYTINIŲ 
'SĄNARIŲ

Aįe|kite į musų ofisą arba telefo- 
nuokite, o mes maloniai prisiusime in- 
žinerių, kuris sutelks jums apskaitlia- 
vimą ir nurodys 'kaip atlikti visą darbą, 
jus galėsite būti pats savo plumberiu 
ir šilimos įvedėju. Mes taipgi pasko
linsime reikalingus įrankius dykai. — 
Gerai žiūrėkite tikro musų vardo ir 
vietą. Musų vieta vieno augšto medi
nis namas, su didele iškaba ant viršaus, 
geltonai malcvota,—blokas ilgumo.

L>ei\<lytMlixxT>ių so- 
užsibaige

Vienok vi-

grasinančiu tonu prabilo: “Ką[Matai, dar senos žaizdos neuŽgi 
darysime I Matote, kiį darys 
me!” (Jau šj sykį 

nepasakė ne ‘‘ 
Laimė dar, kad 
prato padėties keblumų ir “ma
jestotiškai” pakilęs nuo kėdės, 
pakėlė dešinę ranka ir raminan
čiu balsu tarė: A-a-a “naple- 
vat!” Mest į gurbų.. Tik mums 
nervus gadina”. Tatai pasakęs, 
palaimino susirinkusius ir atsi
sėdo savo vietoj.

<i
“Gal ir taip”, tarė “redakto

rius”, žiūrėdamas į grindis pro 
dešinj petį.

per mik- 
praiali

_  
HimptornuB.

vienas žmo- 
nčra liuosas 
užsikrėtimų, 

bet prie dabarti
nio žinojimo gy„ 
dymo nei vienai 
neturi sirgti* Jei 
nesate iteydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
te gydymą, arba 
buvote gydomas 
nepatyrusių -gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpas. Neda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų jūsų 
kraujuje —• išva

lykite ji; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums bu- 
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėlioklt. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
smegenų, nervų, lirdiee, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno orghnus. Bukite at- 
sarijNs ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitulas •— nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigu užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro. Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mužukraujistčs, Skaudulių, Egzemos. Pso- 
rdiKis, Slinkimu plaukų. Pasididinusių 
gružolų, Skrupulų ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto Ir užsikrėtusio kraujo, kuri 
galimu greitai išvalyti su pagelta gy- 
dyuio.

Apsisuugukit daktarų ir studentų, kn« 
rle slepiasi garsini skambančiomis kilni. 
Romia, institutų urba laboratorijų; jusii 
sveikata yru brangesnė, kad ją atiduoti 
iK-patyrusiems daktarams. Pas mane gau
site geną ir teisinga gydymą; prisid&ki. 
to prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijcntų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoja geriau
sius Serum, Čiepinj, Bakterinf, Antį- 
tokainj, taipgi specialius intravenotu gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip, 
gi orlginales Europiškas gyduoles “606”

Serganti žmonės pasi 
tarkite su Dr. Ross. 
I?a.sitariiYias člylcai.

Kraujo egzaminacija, Slapumo analyzia 
mikroskopiški ir kiti Jal>orntorijo« i&bandy 
mai, taipgi X-Kay egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą Jūsų sveikatos stovį- Ge 
rlausios naujos mados gyduoles ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vairi 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonėn turintys chroniška* 
Ilgas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės h 
šlapumo ligas yra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yra 
nerviški silpni ir tu- 

W \ ri galvos skauddi
ĮtfU] \ mus, nugaros skau
įtV -3 dėjimus, smarkų šir-
EliJ AM dies plakimą su-
Jf-f skirdimą odos, auti.

i •» nusias giles, skaudu-
, W f , Wį liūs, prastą apetitą

V privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge
ras patarnavimus to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikiu dy
kai patarimą. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu IjU- 
escide gydymu. I labai trumpą laiką 
niai jaučiasi daug gėriau. Kiekvieną dieną 
mee suteikiame hnkemumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifili.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ...»
DABAR
ATPIGINTAS IKI .......

Per trisdešimt] metų Dr. 
dalias ligas vyrų ir moterų

VYRAI! Specialis serum gydymas yrs 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yru didelis 
sustiprinto jas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytus. Tas nekai
nuos junųi nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
durta, kad suteikus gerą patarimą sergan
tiems.

jo.. Ir taip svarstė ir diskus&VO 
“redaktorius Skambalo “bendradarbių so- 

gerbiamieji"), saides” memberiai iki viduniak- 
Reverend su j čiui. šį kartą, dėl nežinomų 

priežasčių, Reverendo pamočni- 
ko ir “internacionalinio” kores
pondento čia nesimatė. Gi kiti 
memberiai visi buvo susirinkę ir 
dar net su “magaryčioms”.

Nors buvo numatoma, kad 
“publicistas” “nesuminkštės”, 
bet.... well, visi “griešni” žmo
nės atjaučia “vargšų silpny-

mHI • • Atdara vakarais iki 8 vai.H11 Nedėlioj iki 1 vai. po pety.<ĮJI . MUS KALBAME LIETUVIŠKAI

M. LEVY & C<
Corner 22nd

Telephopes: CALUMET 06451 1692
SOUTH CHICAGO BRANCH, 9800 Commerdal Avė. Saginaw 4847.
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Spešelninkas Bischoff 
sugautas

Buvo pasislėpęs Ixis Angeles, 
liet liko susektas vienos mo-

gon, bet savo skolų neatmo* 
kės. Jam pabėgti iš Chlcagos 
pagelbėję politikieriai.

■ <UJ ■ ■imi,.I IJ JIąmiių=??■ » -x^T-■
’ • . ' ' ‘ r'

.steft ■ J*

buvęs cemento k on trakt oriu m ir 
net siūlėsi niekurius darbus at> 
liktai miestui. Jis be to gyvenęs 
ir San Francisco.

Bischoffo prisipažinimu, jis 
pabėgęs iš Chicago tuoj po iš
nešimui prieš jį apkaltinimo. Pa
bėgti pagelbėjo keli žymus po
litikieriai. Vienas žymus valdi
ninkas net liepęs jam pabėgti ir 
davęs pinigus kelionei. Jis gal 
būt išduosiąs, tuos politikierius, 
kurie pagelbėjo ir finansavo jo 
pabėgimą. Visi jie užimą augš- 
tas valdiškas vietas. Po pabėgi
mo dvejetą metų atgal, Bischoff- 

[as betgi kelis sykius buvfcs slap
ta sugryžęs Ch ieagon.

į Valstijos prokuroras prižada 
skubiai nagrinėti Bischoffo by
lą ir pasiųsti jį kalėjiman, kaip 
kad buvo padaryta su kitu spe- 
šelninku, Leo Koretz, kuris ir 
mirė kalėjime, atsėdėjęs vos 34 
dienas. Bet Bischoffas yra daug 
(jaunesnis ir sveikas, todėl ir ka
lėjime ilgiau galėsiąs išbūti. 
Prieš j j prokuroras tu rys dau
giau įrodymų, neg-u turėjęs prieš 
kitus spešelninkus, kurių betgi 
kiekvienas likęs nuteistas.

Bischoffas pasakoja apiei sa
vo “investmentus” senąją pasa
ką, kad jis pirkęs aliejaus Šerus 
ir mokėjęs po 5c už serą. Vė-1 
liau jie pakilę iki $1, bet jo 
draugai serus išpardavė ir vėl 
nupuldė iki 5c, bet jis neparda- 
vęs ir viską prakišęs.

Vasario 23, 1923 jis liko ap
kaltintas už prigaudinėjimą 
žmonių ir tapo paliuosuotas už 
$10,000 kaucijos. Tada jis vėl 
bandė varyti senąjį biznį tarp 
vis dar jam tikinčių žmonių, bet 
neužilgo tapo išnešti dar du ap
kaltinimai ir tada jis pabėgę iš

Raymond J. Bischoff, kuris 
pradėjo spešelus, į kuriuos dau
giausia lietuviai sukišo apie $4,- 
500,000, tapo surastas ir bus su
grąžintas Chieagon. Jį rasta pa
sislėpusi Los Angeles, Cal., kur 
jis buvo neva cemento kontrak
torius ir kur bandė varyti pa
našius spešelus.

Kada teismas išnešė prieš ji 
tris apkaltinimus už <prigavingą 
viliojimą iš žmonių pinigų, tai 
Bischoffas, užsistatęs kauciją, 
nežinia kur dingo. Nieko apie jį 
nebuvo girdėti ir veik niekas jo 
ir nejieškojo.

Kiek laiko atgal viena mote
ris, kuri irgi pražudė Bischoffo 
spešeluose kiek pinigų, nuvyko į 
Los Angeles paviešėti. Ji ten už
girdo, kad yra varomi panašus 
spešelai. Tai pasirodė jai nužiu- 
rėtina ir ji sugryžusi Chicagon 
pranešė apie tai policijai. Vie
nas policistų, seržantas Ix>ftus, 
mėgdavo savo vakacijas pralei-1 
sti Californijoj. Jam tad tapo 
pasiūlyta užsukti į Los Angeles Į Chicago. Kartu su juo buvo ap- 
ir pajieškoti’ Bischoffo; jeigu gi 
Bischoffas butų surastas, tai po- 
licistui busią užmokėtos kelio 
nes lėšos. Serž. Loftus neužilgo 
tikrai surado Bischoffą, ne jį pa 
tį, bet jo gimines, pats gi Bis 
choffas niekur nesi rodęs ir iš 
namų neidavęs. Tečiauš visgi pa 
sisekė vienai moterei įsigauti j 
namus, surasti Bischoffą ir areš
tuoti. • ' ■' • į

Sugautas Bischoffas greitai 
prisipažino kasi jis yra ir suti
ko geruoju sugryžti j Chicago. 
be jokio teismo. Tečiaus jis tvir
tina, kad iš jo sugryžimo jokios 
naudos nebusią, nes jis pinigų 
neturys ir savo skolininkams at
mokėti negalys. Los Angeles gi'

kaltinta dar apie 20 žmonių.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

NAMŲ BARGENA1

NAUJIENOS, Chicago, 111
I.........  .................. . ........... ...... . I. . ...................

šeštadienis, Saus. 24, 1925
ė-Kovo 27 d. pereitais buvo na- po 75 ar dauginji nu oš. į 

grinėjama jų byla, bet palios ąesį. Liudijo ii* daugiausia pjni 
Bischoffo nebuvo. Buvo teisia- gų Bischoffui sukišęs -— un. 

 

ma viso 17 žmonių, Bischoffo Antanas Briška iš Bi‘igįton 

 

agentų ir pagelbininkų. Kiti gi Park. Ji^s liudijo, kad pirnįiau- 
liudijo prieš Bischoffą. 
choffo brolis Charles ir švoge- 
ris Kari Greer liko nuteisti nuo 
1 iki 5 metų kalėjiman ir užsi
mokėti po $2,000 pabaudos. Bis- 
tikas lietuvis Pranas Dulkus, 
kuris buvo Bischoffo- sargas, ir
gi gavo nuo 1 iki 5 metų kalė
jimo, Frank šaputls gavo 1 me
tus kalėjimo ir užsimokėti 
$1,000; tiek pat gavo Walter 
Truskowski ir Jonas Karbaus- 
kis. Matthew Venckus ir Charles 
Stankus liko priteisti užsimokė
ti po $500 'pabaudos.

Laike jų bylos nagrinėjimo 
buvo išstatyta daug liudytojų. 
Dr. Poška liudijo, kad jis pirkęs į 
1,000 aliejaus serų po 46c.' Bet 
jie vėrti buvo tik po 5c. Kiti 
liudijo kaip daug procentų, jiems 
Bischoffas mokėdavęs, kariais

Bis- šia Bischoffui įkišęs $5/ bet
paskui pridėjęs daugiau, taip'

ANNĄ BALSAITĖ
Mirė sausio 22 d., 8 vai. ryte, 

velionė paėjo iš Lietuvos Tau
ragės apskr., Naumiesčio vals
čiaus, Bartininkų kaimo, Lietu
voj paliko senus tėvelius, 3 se
seris, du brolių ir Amerikoj 2 
broliu ii* vieną seserį Rozaliją 
Šalkauskienę, brolį Antaną ir 
/Tadeušą. Velionė turėjo 83 
metus, prigulėjo prie draugys
tės šv. Patronėlės ir Moterų 
Sąjungos ir prie vyčių 16 kuo
pos. Paliko daugybes giminių, 
pažystamų ir draugų Amerikoj 
ir Lietuvoj. Laidotuvės įvyks 
subatoj, sausio 24 d. iš narnų 
3520 Lowe Avė. į šv. Jurgio 
bažnyčią 8:30 vai. ryto ir j šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečia visus gimines ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nuliūdę:
Broliai, sesuo ir brolienė 
Balsienė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, 3307 Au- 
burn Avė. . 5 r p..

M ETINeS SU KAKTŲ V ĖS' 
JULiONO ANDREŠ1UNO 

Kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 28 d., 1924 metais, 
sulaukęs 37 metų amžiaus. Pa
ėjo iš PaneVežio apskr., .Toniš- 
kėliowparap. Turginių kaimo. 
Amerikoj išgyvena 18 inetų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kostanciją, sūnų Aleks
andrą 7’A metų ir brolį Kazi
mierą. Lietuvoje motiną, du 
broliu ir seserį. O, Dieve mano 
kaip ta beširdė mirtis išplėšė 
mano mylimą vyrą ir mano sū
nelio tėvelį.

Metinės pamaldos už velionio 
sielą įvyks Seredoj, Sausio 28 d. 
š. m. šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, III. 8 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus • 
gimines, draugus ir pažysta

mus dalyvauti šiose pamaldose 
5- neužmiršt, šioje liūdnoje va- 

mdoje.
Pasiliekamo nulindo ant vi- 

idos,
Moteris Kastancija, 
Hunus Aleksandras, 
Brolis Kazimieras.

Jūsų buvęs senas
Priefėlis Pat arėjas

urim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

vietose: 
Marųuette Park 
Chicago Lawji 
Brighton Park 
West Englewood 
Aubum Park 
Park Manor 
South Park Gardelis 
Beverly Mills 
Mt. Greenwood f 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkte .ar mai
nyte, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt i musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ai’ brangų nori pirkti, 
su maža kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių- kainų, ir ant 
lengvų išmokėjiimi.

Ofisas atdaras nuo’9 iki 9 kas
dieną. Nedėliomis nuo 9 iki 3 
po pietų.

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 4 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.
1617 S. Kedzie Avė.

Kampas Ogden Avė. 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

H

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

M

M

Gulbransen Trade Mark

Nuo 
inkstų, reumatizmo, 
riškų,

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

DOMININKAS GEČAS

Persiskyrė į su šiuo pasaulin 
seredoj* sausio 21, 1925, 5 va
landą ryto. Turėjo amžiaus 
09 melus. Turėjo apticką per 
38 metus. Paėjo is Lietuvos 
Šilalės parapijos, Raseinių 
apskričio, Balsių kaimo.

Buvo vedęs, paliko moterį 
Marijoną, du sūnūs: Keistutį, 
20 melu ir Stanislovą 13 m. 
Tris dukteris: Birutę, Geno
vaitę ir Aldoną. Lietuvoj pa
liko dvi seseris: Petronėlę ir 
Uršulę. Amerikoje paliko dvi 
pusseseres: Johanna Berži- 
naite ir Uržulė Turauskais, 

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 20, 8 vai. ryto iš na
mu 2335 S. Leavitt St. į Auš
ros Varty bažnyčią, po pa
maldų į šv. Kazimiero ka
pines. Gimines, draugus ir 
pažystamus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

Nuliudusi moteris
Marijona Gečienė.

Laidotuvėse patarnauja grą-

MIRĖ LIETUVOJE

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė. 

Prospect 2102

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

A. a. LEONARDAS LUKAUSKAS 
persiskyrės su šiuo pasauliu gruodžio 29 d., 1924 m. 9:15 
vai. vakare, sulaukęs 77 metų amžiaus. Mirė Laurinaičių 
kaime, Medingienų parapijoj, Telšių apskr. Paliko nuliu
dime moterį Izabelę po tėvais Petrušavičiute, keturis sū
nūs iv dvi dukterį Lietuvoje Adolfą Luką nesenai grįžusį 
iš Amerikos, Vytautą, Julijoną, dukterį Stasę Petreikienę, 
dvi marti ir žentą. Amerikoje— sunųZenoną, dukterį Bra- 
nislava, žentą Antaną Bitautą. Likosi palaidotas Medin
gienų kapinėse. Ilsėkis brangus tėveli Lietuvos žemelėj.

Liekame nuliūdę Sūnūs Zenonas, Duktė Bronislova 
Lukauskaitė-Bitautiene.

911 W. 33rd St., Chicago, III.

ALPAMaltExtract

Phone Boulevard 7589

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir geis
tinu, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau- 
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

visų skilvio ligų ir žarnų 
nervų mote- 

vyrišku ligų ir visu ne
sveikumų.

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
eleetronie, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th SU 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.JOS. F. BUDRIK

•PIANU KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas gėry Pianu už teisingą kainą ant 

daliny lengvu išmokėjimu

OULBRANSEN
V^JTrhe 7?eg/sfer/ng Piano

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankyldte savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydytiea. 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PETRONĖLĖS BALČAITĖS
Laidotuvės atsibuvo sausio 

21, 1925, iš namų 4301 S. Wood 
St. Tėvai dėkavoja už dalyva
vimą laidotuvėse kūmams Vin
centui Gražinskui ir Marijonai 
Druktenienei ir už gėlių vaini
kus. Taipgi ačiū širdingai visai 
giminei ir visiems pažysta
miems už dalyvavimą laidotu
vėse. Dėkavojame šv. Kryžiaus 
parapijos klebonui. Taip pat za- 
krastijonūi ir vargonininkui. 
.Taipgi Jonui Eudeikiui už gra
žų patarnavimą. Ji palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse. Paliko 
dideliame nuliudime.

Balčiai.

BARBENAI MIZAR
Karalius naikintojas reumatizmo ' 

ir slogų
Garantuotos gyduolės pakankamai j 

reumatizmo ir slogų, skaudėjimo ran- | 
kų, kojų, strėnų, šaltų kojų. Sustyru- | 
šių arba sutinusių gyslų jūsų kojų, I 
galvos skaudėjimo, ūžimo ausyse ir I 
dusulio. Tie visi nemalonumai pra- I 
nyks vartojant tris sykius MIZAR. I 
Kaina už didelį .sloviką $6.25, mažas I 
slovikas, $4.25. '

Pastaba, “Logos” lašai dėl moterų ' 
sustiprinimui gumbo, nuo stokos ape- I 
lito ir silpnumo. Taipgi dėl vyrų, ku
rie užsigauna keldami sunkius daly- • 
kus, nuo prasto apetito ir stokos stip
rumo. “Logos” pagelbės jums viso
kiuose atsitikimuose. Kaina $3 už bu
telį. Galima gauti tiktai nuo išradė
jo. Siųskite pinigus su orderiu prba 1 
atvažiuokite.

J. Joseph Sorokowski
900 N. Taylor Avė., kampas Division 

Oak Park, III.
Tel. Oak Park 4007—J.

Churchill Player Wal
nut Pianas kaina $245
Hovard Baldvin Ma

STEPONAS GIRKUS

Upright Oak
Electric Player $165

$32.50
$2.60
$1.35

hogany . . $175M

John J. Smetana

R
I ■ *

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Mirė spalio 14, 1924. Neve
dęs, 39 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo Utenos apskričio, 
Semenų miestelio. Amerikoj 
paliko seserį Julijoną Valienę. 
Laidotuves bus panedėly, sausio 
26 d., 10 vai. ryto, nuo grabo- 
riaus 10929 So. Michigan Avė. 
į Tautiškas Kapines. Kviečia
me gimines, draugus ii’ pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Julijona Valienė.

FRANC’l.šKUS TERLESKIS
Mirė sausio 21 d., 1925 m., 

9:45 vai. ryto, 34 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Šiaulių ap., 
Kražių parap., Pabudkalnių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 16 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Mikoliną, dvi dukteris, 
Prancišką 6 metų 10 mėn., Alek
sandrą 4 metų 5 mėn., du sunu 
Bronislavą 8 m., Stanislovą 9 
mėn. ir dvi dedynį Uršulę Stane
vičienę ir Rozaliją Bei’tkienę ir 
dėdę M. Terleskį. Lietuvoje tėvą 
Kazimierą, 4 seseris, Juzefą, 
Stanislavą, Oną ir Pauliną ir 
brolį Petrą.

Kūnas pašarvotas 4504 So. 
Paulina St. Ijaidotuvės įvyks 
panedėly, sausio 26 d., 1925 m. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. ' Po pamaldų bus 
nulydėtas į sv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: .
Moteris, vaikai ir visa 
Terleskių šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis.

MIKOLAS JARAŠIŪNAS

Jau metai laiko praėjo, kaip 
musų mylimas • brolis netikėta 
mirčia persiskyrė su šiuo pa
sauliu, sausio 26, 1924. Išgyve
no Amerikoj 14 metų, 33 metų 
amžiaus. Nevedęs. T'”1 
Panevėžio apskričio, 
miestelio, Vitėnų kaimo, 
liko dideliame nuliudime 
seseris Oną ir Grasildą ir 
švogeriu: Joną Palevičių 
Kostantą Burkauską. Už 
iionio sielą įvyks gedulingos pa
maldos, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios bažnyčioj, 
panedėly, sausio 26, 8 vai. ry
to,

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti pamal
dose.

Ilsėkis broleli po šalta žeme
le musų apraudotas.

Lieka nuliūdę:
Seserys ir švogeriai ir sesu
tės vaikai Adelė ir Kostukas 

K. R, 5942 S. RockweH St

Paėjo iš 
Pušaloto 

Pa- 
dvi 
du 
ir 

ve-

M 
N 
H 
M 
M 
H 
M 
H

M 
H 
K

šitas registruotas Grojiklis Pianas 
kaip ant paveikslo, gražaus riešu
to medžio.
kaina

Gulbransen Grand vertas dvigubai, 
tik pastebėtinai garsus ir gra
žaus balso C"7CA
kaina ų> ( OU
Gulbransen registruojantis, Grand 
dabartinė 
kaina 1 d O U

DEL VYKŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir ui- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymai 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
ma.0 medicinoje.

Brunswiek-Radiolas Phonografas ir Radio krūvoje, kaina $190 
ir aukščiau
De Forest aparatai nereikalauja nei jokių dratų, kaina $185 

‘ H
5 tūbų Radio setas su visaip pritaisymais gali girdėti nuo jūrių

’ " 1....................... -...... -... $90

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

iki jūrių, tiktai

Crystal setai po $2.00; 4 tūbų setas

45 Volts Radio Batarejos po

Kama
$4 22U. Volts Radio Batarėjos po

PH1ONOGRAFŲ BARGENAI
Gražus Columbia Console................
Columbia Special ........................... . .
Vitanola Special .. ......................... .
Didelis pasirinkimas lietuviškų rolių, rekordų, gražių 
duodame visiems dykai.

JOS
3343 So. Halsted St
3327 So. Halsted St.

$59.00 i
$29.00
$59.00

Columbia 
Rekordai 
Special

15c
sieninių kalendorių

BUDRIK
CHICAGO

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pągel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim Šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9, iki 11.

Kampas 18 gatvės, 3-Čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano i Skabą

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

Daktaras dėl Tyrų
Praktikuoja 25 m»- . 
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar na 
taip?
|DR. M. G. MARTIN 
1337 W. Madison St„ 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Waa*rmano ban 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopini* erzami- 
riavimaa jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrfnkit! Gyvas- 
tie yra perdaug brangi, kad rhikuotl. Nauja* 
gyduolių Butaieymaa, perkeičia praktikų medi- 
cinoje liiroB Ifartiol skaitomoji neįveikiamomis, 
leiiRVai pasiduodu Aitam mokslink am gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visut 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles b 
vėliausius ir geriausius budus gydymui utsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų u*- 
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien Ateik tuo- 
jau dėl dyka apftiurčjimo ir slapto egiamina 
vimo. 9

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug avieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apsiimu ar prižadėjimų. Pasekm* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir aubatomiis: 9 ryte lij

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTI!
337 W. Madison St

(Ramnaa Madison Ir So. Marint)
*1!.
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Chicagos žinios SUGAUTAS SPEŠELNINKAS

(Seka mio 6-to pusi.)

prakišo pas

kad ilgainiui jis, sukišęs apie 
$41,000. Iš Bischoffo jam pasi-' 
sekė įvairiais procentais ir ki
tais budais atgauti $16,000, taip 
kad kunigas visgi 
Bischoffą $25,000.

Bet ne vienas Bischoffas pa
sinaudojo gautaisiais pinigais. 
Kartais pelnydavo ir gudresni 
agentai, kurie pramatę Bis- 
choft’o biznio netikrumą privers
davo jj duoti jiems pinigų, ,kad 
nupirkus jų tylėjimą. Vienas 
liudijo, kad Dalkus buk jam pa
sakojęs, kad jis* gavęs iš Bis-, 
choffo $35,000, grūmodamas iš
kelti Bischoffo biznio' netikru
mą aikštėn. i

Lietuvių Rateliuose.'
Iš “Birutės"

“Birutės” choro dainų prakti
ka įvyks nedalioj, sausio 25 d.,! 
1:30 vai. po pietų, Fellowship 
svet. (831 \V. 33 PI.). Daini-1 
ninkai bukite laiku, nes turėme 
prisirengti prie įvykstančio Kon- ■ 
certų-Koncerto, nedėlioj, vasario' 
1 d., Mildvvąy Masonic Temple,;

115 Cattage Grove Ąve.
—Žinčikas,

Mokslo Draugu paskaita
Gamta ir Visuomenė.

Mokslo Draugų pas- 
rytoj, sausio 25 d., 
ryte,-Raymond Cha- 

pel, 816 W. 31 St- Skaitys Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis 
svarbiu ir labai įdomiu visiems 
klausiniu: “Gamta ir Visuome
nė.” Visi kviečiami atsilanky
ti.

Sekanti 
kaita bus

DzimdzkDrimdzi bus • 
Cicero .

Ten jie duos koncertų, su šokiais

Rytoj, 8 v. v. visas Dzimdzi 
Drimdzi būrys atpiškės į Cicero 
ir Liuosybes svetainėj duos sa
vo dzimdzišką koncertą su viso
mis. “fonėmis.” Kartu su 
Dzimdzi Drimdzi bus ir p-ia Ra
kauskienė.

O kada artistai užtektinai pri- 
sirėkaus ir publika jau bus so
ti nuo dainų, tai tada visi artis
tai nulips nuo “steičiaus,” kėdės 
bus praimtos ir visi pasileis šok
ti. O artistai yia kuoiškilmin- 
giausia prisižadėję ir net peisai- 
ką sudėję, kad ir jie šoks ir šoks 
su kiekviena, kuri tik juos pa
vadins šokti.

Skaisčiosios cicerietės, betgi 
pasigailėkit ir mus, chicagiečių, 
— nenuvarginkit perdaug artis
tų, kad ir mes galėtumėm dar 
nors sykį juos užgirsti, ypač Bi
rutės koncerte vasario 1 d. Tai
gi dar juos gyvus paleiskite iš 
šokių. —f f.

Skausmai, 
mėšlungis

neuralgija ir reumatiškan 
gėlimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERAS 
GOTHARDOL

Geras hninnantas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk Sonkutę šiandien.

Kama 30 ir 6(1 centai.

Gaunami bent aptlakoje.

p w.Įf. Severą co.
0K0.4R RAPIDS, IOWA

Spešdlninkas Raymond J. Bischoff, 'kuris iš lietuvių ir kitų 
ateivių išviliojo apie $4,500,000 ir buvo pabėgęs nuo teismo, da
bar tapo sugautas Los Angeles, Calif., ir tfus sugrąžintas Chi- 
cagori, kur bus atiduotas teismui.

PaGulD^ Mistikų
KARALIŲ.”

Sensacingos ristynės
West Side Auditorijoje ...

Komarą-Kamarauską, kurį p. 
J. Kulis vadina “ristikų kara
lium,” rusas Zaikinas paguldė j 
14 minučių New Yorke pereitą
pirmadienį

PRANEŠIMAS I ASMENŲ JIEŠKOJIMAIĮ SIŪLYMAI KAMBARIŲ
' —- i g IEŠKAU "Jurgio Norkaus. Paėjo .

! šiuoml pranešame visiems Tovvn- Kaltinėnų ‘valsčiaus, Tauragės ap- Parendavojimui kambarį* ga~ 
oflakiečiąms, kad t mes. jau ' taląs škričįo. Kentas metų atgal gyve- šildomas, didelis, šviesus, SU 

no Chicagoj.; Dabar gyvena Dot- .... ’ ,
roit, Mich. Turiu svarbų reikalą, visais šios mados pąrankumais.

C4 1 
laikas kaip nupirkome Jogiellos Į 
Pharmacy ir per tą laiką sutvar
kėme vaistinę, taip, kad atsilan
kiusieji visados gausite pilnai ’ąt; 
sakančias ir šviežius yaUtps bei 
teisingus patarnavimus--visuose rei
kaluose. ,

Užlaikome visokius lietuviškus 
vaistus ir žoleles, . kokie tik yra 
vartojami medicinoje.

Receptus pildome su didžiausiu 
atsargumu, nežiūrint ar jie rašyti 
Europiečių ar Amerikiečių dakta
rų.

Pasitaikius nelaimei suteikiame 
teisingus patarimus ir nurodomo 
geriausius gydytojus dovanai, 

Netikėtame atsitikime 1 
galite

Pilnai iižtiki’inąme, jog buvusioji l 
Jagiello Phartuacy niuo Šio laiko' 
jums bus mylimiausia y.aistinė, kur 
dabar yra įrengta su noru pada- įu 
ryti žmonėms geriausią .ir , sąžiniš- 
kiąusią Aptieką.

Mes priimame 1 ir elektros 
bilus ir .siunčiame ninigus į .visps 
Amerikos miestus-. 1

Su Pa^arbk, f ; ’, •' 1 
Aptiekoriai: ‘ ;

Aleksas Arrnon, 
1-336 W- 59th St., Chic 
_U!—l'..eig' '!'4m .'!J? LU' ■!!- ygfega1! '.T--

APSIVEDIMAI

*

6139 S. Sacramento Ąve. 
Ith fl, front.

PARDAVIMUI aųtoinobikus, 'HudA 
son Couch, tik i7000-važinė- 
as arba mainysiu j > muzų- troką. 
tas pirks, tas ghuš toačgeną. Kreip
kitės vakarais po ‘5 *<al. vak., 2 lu
bos frontas.

3300 So. Union Avė.

RENDAI kambarys vedusiai po* 
j rai, su vaiku ar be vaiko; butų 

IEŠKAU apsivedimui vaikino nuo pageidaujama nedirbančio^ kad 
33 iki 45 metų. Gali būti turtin- pridabotų namus ir 6 metų, mer
gas ar beturtis. Aš esu moteriškė galt?. Kreipkitės i.subatoįmią, “nodė- 31 metų. Turiu pinigų $13,000 Homis ar šiaip dienėttniš. ' '

I Kreipkitės laišku. Sutinku gyventi; ,L i . , _ J. M. 
’ ant ūkių ar kito) valstijoj.

Naujienų Skyrius 
j 32|0 S; i Halsted, St., Not 190 

ilite gauti nors viduryje nakties! I I F A D Jį DTMCDIlL
PilpaT užtikriname, jog buvusioji I J LvKu' Tnil I HtlllU ' * kv ('InlLzi I ' : f

, J. M.
whipplc St., i lubos

PARSIDUODA*'’ CADILLAC- 
Taxi vartojamas Hub Cab. Co. 
Parduosiu už mažą kainą, einu l 

‘kitą biznį.
1715 S. Ratine Avė.

Ganai 3854 '

RE KALINGAS žmogus į porine-i 
rius su keletą tūkstančių dolerių į 
pelningą biznį. Biznis užtjkrintaš, 
patyrimas nerėikalingas, Atsišąų-; 
kit i Aušros knygyną. ; , ’

. . EXTfL\( .
Stok ir pagalvok, kur gausi šil- 

1 tą namą ir minkštą To.vą. Pas Dą- 
i ntlas viiados. n'epalntHk niekndoš. 
i Ruimai iA\ valgią , ąeptyni doleriai 
1 į savaitę. . .. ' '■ »

3534 S. PabnėlI A^e.
2-ros luboą iŠ fronto 
i*;,.... ...... .. . ............

^RAKANDAI

Aptiekoriai: 1 ‘
J. Kazlauskas, Ph. G k i.
F. J. šeštokas, Ptt; G, T 

4559 S. Herinltage Avė,,' Chicago 
Phone Boulevard 7078 

(Paskelbimas) ,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

' kada rengia, veikla 
ar kviehal

32|0 S. Halsted St.,, 
zl Bok 191 / 

------ —7---- ------------------------------

REIKALINGI keli žmonės pri
sidėti prie pelningo biznio. 

Atsišaukite:
Į , Box 192
3210 So. Halsted St. 

Chicago, III.

LlKTŲVIšKAS KOTELIS naujai 
Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

TRIJŲ kambarių rakandai turi bū
ti tuojau parduoti. Parduosiu pi
giai; yra gerame stovyje, kaip nau
ji. Reikalingam žmogui gera pro
ga. Galima gyventi ant vietos, 4 
švisųs kambariai.

Atsišaukit i bučemę,
4605 So. Paulina St.

Šiandie vakare sporto mylėto
jams bus tikra šventė: vieną ir 
tą patį vakarą risis garsiausi pa
saulio ristiikai — St. Zbyško,' Al. 
Garkavenko, negras Jack John
son ir kt. Visos poros risis iki 
galutinos pergalės. West Side 
Auditorija (kampas Racine ir 
'.’aylor), matyti, bus pripildyta 
žmonių.

St. Zbyszko

AI. Gaikavenko

GEŠTAUTAS NET DARBĄ 
NUMETĖ

Goštautas ne juokais rengiasi 
ant Bancevičiaus' galvos. Jis net 
numetė darbą, kad tinkamai prL 
s i rengti vasario 6 d. ir paguldy
ti dzūką.

.. ■ ■ -....... -i

POŽĖLA SUTINKA RISTIS 
SU VISAIS.

Požėla iššaukia persiimti vi
sus lietuvių ristikus: su sąvo 
svbrip jis sutinka ristis ;unerikb* 
niekti stilium, o su sunkiojo\svd-

< • * A •

riq greko romanų stiliumi.
Kak Požėla tikrai daro iššau

kimų, gali paliudyti sporto mė
gėjas p. J. Lukas.

SAULĖS UŽTEMIMAS 
SAUSIO 24 .

Visi laikraščiai pranešė 
savo skaitytojams, kad sau
lė, mėnulis ir žemė sujungs 
savo jėgas sausio 24 dienų iš 
ryto ir parodys kai kuriose 
dalyse Šiaurinėje Ameriko
je, kokia graži gamta yra. 
Saulės užtemimas pradės bū
ti matomas apie 120 mylios 
nuo Duluth, Minn., kur sau
lė užtekės jau mėnulio šešė
ly. Tas padarys didelę per
mainą ir nusistebėjimą gai
džių, nes jie saulei tekant 
labiausiai gieda. Trinerio 

’Kartusiš Vynas yra labai 
žingeidus šiame saulės užte
mime, nes toš žinomos gy
duolės yra užtemdžiusios vi
sus kitus skilvio, • tonikus 
Amerikos marketuose. Pa
liudymai yra gaunami ka>s- 
dien. “Boyd, Wis., gruodžio 
U, Aš. esu nuolatinis kostu- 
meris jūsų gerų gyduolių, 
Jos. Žais”.

“Harleigh, Pa., gruodžio 
22. Trinerio Kartusis Vynas 
yra geros gyduolės, Paul 
Smieth”. “Minneapolis, 
Minn., gruodžio 23. Aš var- 

;toju Trinerio Kartųjį Vyną 
ir surandu, kad jis yra ge
ras dėl sveikatos, Bronislo
vas Bachui”. Nėra nieko ge
resnio nuo prasto apetito, 
užkietėjimo, gasų viduriuo
se, galvos skaudėjimo ir pa
našių skilvio trubelių. Jei jus 
negalite gauti tų gyduolių 
arba Trinerio Cough Seda- 
tive nuo slogų jūsų apielin- 
kėj pas aptiekorių arba par-

GAMTA IR VISUOMENĖ 
Didžiai žingeidi ir ‘naudinga Moks
lo Dradgų paskaitą , įvyks, .sekma
dieny, sausio 25 d., 10:30 vai. ryte, 
Raymond Chapely, 816 W. 31 St. 
Prelegentas yra P. Grigaitis, Nau
jienų redaktorh/s 
ta ir visuomenė, 
ini pasiklausyti 
geidžios ir naudingos paskaitos.

JIEŠKAV partnerio su $100, 
kuris norėtų eiti su manim į 
kriaučių biznį. Aš esu pirmos 
kliasos kriaučius. Atsišaukite: 
E. OLINSKAS, 1362 ,W5 Mafli- 

’ son St, Chįcago, Uįį ’ / j '
i . >■ ‘t' i

RUIMAS rendai dėl vyrų arba 
dėl moterų kad ir su vaiku. Valgį 
kad norėist patys pasįgaminsit ar
ba mes paganUiifcim ♦<’ visaip sutin
ku. Kambariai šildomi.

Ant^antrti hibų iš fronto 
703 ĄV/ 2i Placc, Chicago

PARSIDUODA rakandai 3 
kambarių. Matyti galima suba- 
toj ir nedėlipj per dieną. Par
duosiu. pigiai. 1848 String St. 
lstv floor rear.

JOHN RINIUS

PARDAVIMUI

Tpina — Gam- 
Visi yra kviečia
mos didžiai žin-

—Mokslo" Draugai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PĄRANDAVOJU kambari, apšil 
domas, šviesus, didelis, su 
šios mados parankamais. Del 
ginų, vienos arba dviejų.

Kreipkitės
3421 Š. Ix)we Avė. 

First floor

PARDAVIMUI lunch ruimia už 
cash, arba mainysiu ant loto. Vie
ta gera, tarpe daug fabrikų,, biznis 
eina perai, priežastis, pabarimo — 
nesutikimas partnerių. ' ,, <

Atūžaukite ’ 'V ‘'Ar-'1
4432 So. Wedtern Avė.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
Įvyks nedėlioj, sausio 25, 1925 m. 
Naujienų name, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Pradžia 1 vai. po pietų.

Visos L. S. S. kuopos, priklausian
čios Aštuntam Rajonui prisiųskit de
legatus. Jeigu kuri kuopa neturi iš
rinkus delegatų, tai gali dalyvauti 
kuopos valdyba.

A. V Uis, L.8.S. VIII Raj. Sekr.

Gvardija Did. L. Kunig. Vytauto 
metinis susjrinkhffiis atsibus 25 d. 
sausio 2 vai. po pietų paprastoj svet. 
Visi nariai malonėkit susirinkti, nes 
yra daug dalykų svarstimui.

—Nut. Rašt. Klimas.

LMSA Centro ^valdybos, Aplie
tos komisijos ~ ir redaktorių- susi
rinkimas įvyk* sekmadieny, sausio 
25 d., kai 2 vai. po piety, Rakščio 
name, 4435 S. Washtcnaw Avė. Vi
si prašoiyi laiku, susirinkti.

—Raštininkas.

redaktorių susi

TAUTIŠKA iJkAGYSTĖ LIETUVOS 
DUKTERŲ

Rengia draugišką Vakarienę, subatoj, 
24 dieną Sousio (January) 1925 m., 
Fellowship svetainėj, 831 W. 33 Placę. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga dykai. 
Kviečiame draugus ir drauges atsi
lankyti ir linksmai vakarų praleisti.

' Kviečia Komitetas.

/' 'I " 1 ■1 ............  1
Tel. Yards 7282
. BRIDGEPORT PAtNTING 

& HDW. (X).
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

'*1,1 'M1"*.1.......' ...................... . ..............
PRANEŠU dalininkams Bendrovės 

“Venta” Šiauliuose, kad ščrininkų su
sirinkimas *įvyks vasario mėnesyje, 
todėl meldžiu pasiųsti jgąliojimus 
kam nors iš pažystamų ar kasininkui 
Bendrovės.

ANTANAS ČIŽAUSKAS . 
6425 So. Richmond St., Chicago.

LIĖTUVIšKAS RESTAURANTAS 
i . SU HOTELIU

Visados geras maistas ir guolis; 
teisingas patarnavimas.

&. GTODEUS, 
Savininkas

4157 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 5998

, , J ■■■■ I...............     |IW>

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
LAIMINGAI

Ateikite j Dievo Namus 1447 — 50 Ct. 
Cicero, III. Nedaliomis ant 3 po pietų, 
Utarninkais ant 7:30 vakare. Išgir
site ir išmoksite kaip pastot laimtn- 
gais<

Kviečia KOMITETAS.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosemių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, saldainiu krautuvių, kel
tuvių. Specialis pnrengimas Šosth- 
eimT labai tvirta dėl keptuves, pi
giai.' Pinigais arba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE F1XTURE CO.

Kensington. — Lietuvių Bendrove 
rengia draugišką vakarienę šeštadie
ny, sausio 24 d., 7 vai. vakare Torners 
Hali, 200 Kensington Avė. , Nepa
mirškit visi atsilankyt, nes vakarienė

. Reng. Komisija. | f IBRENDAVOJIMUI
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo me

tinis susirinkimas atsibus nedėliojo, 
sausio 25 d., 1925 nt. K. Ūkelio svet., 
3436 Auburn Avė., (į'hicago, III. 1 vai. 
po pietų. Malonėkite visi draugai 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų ir per šj susirinkimą užims 
nauja valdyba vietas.

L. N. K. nut. rašt. P. J. Puiūška.

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apie links j.

6530 Sq. Robey St 
Tel. Prospect 3926

RENDAI kambarys 
vienam vaikinui, 
su valgių ar 
be valgio.

4157 So. Kedzie Ąve.

PASIRENDAVOJA kambarys 
Brighton Parke dėl merginos ar
ba moteries nors ir su vienu 
vaiku. Parendavosiu už $6.00 j 
mėnesį

4221 S. Artesian Avė.

RENDAI ruimas vienam vy
rui ar dviem. Vieta gera gyve
nimui.

Kreipkitės:
6551 So. Talman Avė.

1-mos lubos

IŠSIRENDAVOJA kambarys 
vienam vaikinui. Kambarys van
deniu šildomas, maudynė ir elek
tra.

6515 S. Talman Avė.
Prospect 10210

PARENDAVOJIMUI kamba
rys. Jeigu valgysite namie — 
pataisysiu. Kambariai šildomi. 
Yra maudynė, elektra,

4105 S. Maplewood Avė.

RENDON šiltas ir šviesus 
kam baris prie mažos šeimynos 
dėl vaikinų arba merginų.

4618 Talman Avė. 
2 lubos

PARSIDUODA grosernė įį? 
bučemė maišytų tautų apgyven
to) vietoj. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.’

5359 So. Abenęteen Avė.

PARDAVIMUI grpsemc ir 
daržovių krautuve. Sena iš
dirbta vielav Gausit bargeną.

Šaukit:
Tel. Lafayette 0160

PARDAVIMUI barbemė 
iš priežastis 
ligos.
Kreipkitės:

2620 W. 47 St.

PARSIDUODA
Grofiernė ir delicattesen krautuvė 
maišytų tautų apgyventoj vietoj. Ke
turi jjagyvenimui kambariai su mau
dyne ir furnišiais. Rcnda tik $45.00. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5301 So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI ladies ir gent’s fur- 

nishings krautuvė irgi vieta dėl 
kriaučio biznio. Savininkas eina j 
kitą bizhj.

Atsišaukite 
3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA du pečiai; vienys 
kombination ir kitas kietom ang
lini, žieminis. Tuįpgi parduoda 7 
šluotų valgomo kambario setų. 

2218 S. Irving Avė. 
3rd 1‘loor

PARDAVIMUI bucernė ir groset- 
nč, arba iarma. Wi.«consinu valstijoj. 
Vienų iš dviejų turime parduoti. 
Parduosime prieinama kaina.

Kreipkitės
DAMBROH ir JARUMBAVICH 

1409 So. 49 Court
- Cicero, III.<

KAMBARYS vendai, vienam 
vyriii be valgio. Vieta švari gy
venimui.

Kreipkitės:
3029 So. Union Avė.

2 lubos

RENDON didelis štoras, Kampas 
36 ir Emerald Avė. Seniausia ap
gyventą vieta Chiėagoj, (inkunia 
dėl restauranto arba dėl kitokio 
biznio.

Chas J. Bagdzįunas,
736 West 35th Street,

Tel. Boulevard 0012

Jaunos Birutės pirmos pamokos 
ir /rašybos įvyks 

vai. po pietų, Mark 
. svetainėj. Mokyto

jam yra paprašytas gerbiamas I)r. 
A. .1. Karalius. Tėvai, kurie norit 

i kad jūsų vaikai pramoktų lietuvių 
kalbos bei rašybas atsiųskite savo 

I vaikus. —T. Komisija.

T I I šiandie kaip 2 vai. po pietų. Markpas Joseph Triner Coinpa- white Sųuare 
ny, Chicago, III.

Atyda Mildos Teatro 
Šėrininkams

j Vyrų ir Moterų Apšv. Draiigys- 
j t ės susirinkimas įvyks nedėlioj, 
i sausio 25, P vai. po pietų, Liuosy- 
1 bes svetainėj, Ciceroj. Bus renka

mi darbininkai dėl rengiamo va
karo. —Komitetas.

b. S. J. Lygos Sporto Skyrius ren- 
I gia eiužinžjimą Wa8hington Parke 
: sekmadienj, sausio 25, 2 vai. po pietų.

Sporto Komisiją.

ASMENŲ /JIESKOJIMAt
inoe ivr*u m x ’i FAJJEŠKAU Anelės Šarkąuskai-1925, Ąnldos Teatro Name, tės po vyru MikoUiticnč, 23 metai

Metiiiis\šėtiiunkų busirin- i 
kimas atsibus Sausio 26-tų, 7 r v
■»nnp* 1K2U__ m__x__ tut___ * I

7:00 vai. vakare, 3-čiu lubu. 1*1 y" ' v♦’ “ są laiką gyveno Chicagoj. Jos pačios

J. P. Ewald
Sekretoriyst i 

840 West 33rd Street

ar jos vąikų, arba kas nors apie ją 
žino, prašau pranešti man, nes yra 
labai svarbus reikalas.

P. 1’umpauckas (l'hompsonas)
159 N, Edward St., Kcnosho, Wis.> . . t > ' \ t >j r»" 'Įy———1 » .i...,,,,...

■ ’ r ‘ i ; « 'PAJIEŠKAU f- F^ieiMs Rįutyu- 
1 dauskio iš Dirgelių kainfo, Kaltinėnų 
valsčiaus, Tauragės aps. Girdėjau, kad 
pirmiuus gyveno Erie, l'a. Pats ar 
kas žinot prunošjdt mlųi už ką busiu 
dėkinga, švogerka.

. STEFANIJA ACHRAMAVičlUTĖ 
3910 S. Park Avė 

Chicago, III.

RENDAI 4* ruimų flatas, elek
tra, gasas, šviesus kambariai. 
Rendos $18.00 į mėnesį.

Kreipkitės:
3534 So. Parnell AVe.

ĄNT RENTOS Moras su rui- 
inaijb. Gretoj vietoj bile kokiam 
biznpiui. Pigi renda. Randasi 
Wegtei*n Aye. ir 68 St. ■; .

Atpičaukit: /
L 3423 So. Union Ąve.

JIESKO DARBO
PAJIEšKAU darbo 

duonkepis; patyrimą turiu 
Lietuvos.

VINCENTAS ŽĄSINAS 
316 So. Halsted St.

kaipo 
iš

; BaAlA ŪARBININKŲ
■ < . VYRŲ- ' ■

‘ REIKALAUJAM patyrusio Uetu- 
| vio būčeriaus, kąd galėtų užimti ma- 

ppfi-Arluii-j iriai o in lrurl irnlafli -v»4iilA-
HEIKAUNGrVS kuinbęrys <ię) 

Vi<-no vaikino su valgiu ar Ve vul- WM“lt Kall’ 
gio. Norėčiau jfauti kambarį Cice
ro.! arba we.stsidėj.

VraneškŪ j Aušros knygyną.

JiEŠKO KAMBARIU
REIKALLNGAS 1

negeriaųs vietą ir kad. galėtų važiuo
ti J marketųs’lr pb’kt ta vora. Atsi- 

„ ima greičiausia.
’ Naujienos,

1739 So. Hąlįjted St., Chicago, 111. 
Box 447.

32IP 8o- Halsted St. -------- --------------------------- —-----
{ ' Uox 193 ; real ęĄale ągentų dėl par-

j,„m,....»»■ .į* d^vibid^^ jnaujus namus kuriuos du;
REIKALINGAS’ kambarys vaiki- |’ar 

imįL pi igblon Parku .ndm' kur nors | ^hkvhi3 

gų žmonių, 
valgiu 
neš]

PARDAVIMUI pigiai pulrui- 
mis, tabako ir minkštų gėrimų 
J/iznis. Biznis išdirbtas, prie
žastį patirsit ant vietos.

10737 -S. Michigan Avė.

Parsiduoda Brighton Parke 
bučernę ir grosernė maišytų tau 
tų apgĄ^entzjj apielink^j. Par
duosiu vieną biznį ar su xum»U.

4359 S. Mamrflewood Avė 
vTel. Ląfayettę 2799.

. ................ . ..r ............................... ..

BARGENAS
Rus ieškot Vučernės geroj 

viętoj, perduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mašinos. Prie*- 
žastis turiu du bizniu. Teir 
singap pasiūlymas nebus at
mestas.

A Isįšuyki
- 3331 5. Halsted SI.

r-i’r-

IUI|S|< pi IKIIIUH rnr»rqiijvu nųi > i •
SoiĮ’lh Sidri,' prie kiaivių ir leisiu-1 l^kas pradėtiĄf. uždirbti didchųs pi--1
— x...... maiftl šeimynoj,. su. ntgus.- Ateikite dėl pasikalbėjimo.

giu ar.be valgio.- Turi-,: ..... infk..e ui.i!1Wu iib'ivni
l|kit laišku > i r Naujienas

ar be valgio. Turinti pru

1739 S.'ifnkstcd ' St. A . p
BųX 449 .į >

Ofisas atdaras iki‘ 9- vai. vakare.
BAKUi& CO., 

3801 S.,Wąl8ted St„ 
, Pįįuuę Buuievard 6775

PARDAVIMl [ banhvnre ir’ 
maievos krautuve., namas ant 
2 lotų priv 63 St. Kaina no 
brang'i.

: ■ 1U0 W. 03 St.



NAUJIENOS, Chicago, IH.
--------------—---------------- ---- -------- n- - —t-

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kavos 
krautuvė, stakas didelis, 
butų perdaug stako, lai 
atimti. Geras biznis, bet savininkas 
turi du bizniu, tai neapsidirba. Par
duosiu už prieinamą kainą. Krautu
vės {taisymas pirmos klesos, su vi
sais naujais fixures ir parankamais

Kreipkitės
1903 W. 51 St. .

ir grosprio 
jai pirkėjui, 
dalį galima

Už PUŠŲ KAINOS
Parsiduoda didelis ir visai 

vartotas “National” cash regisleris. 
Vartoti galimų kaip norima ar surun
ka arba su elektra. Taipgi pats re- 
gisteris automatiškai snroknoja visoiš 
dienos apyvartų.

Taipgi pigiai parduosiu mašina mė
sai ar kavai malti, “meat and coffe 
grinder.

Kam reikalingi šitie dalykai, atsi
šaukite pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4899

PARDAVIMUI
E.KTRA BARGENAS

Anl pardavimo arba mainymo bu-; 
ėernė ir grosernė geroj vietoj, im i 
būt parduota greitu laiku. Mainy
siu ant namo, loto, atdomobillausį 
arba kilo biznio-. Kreipkitės
22 W.

.NEGIRDĖTAS bargenas: bnčernė 
ir grosernė ant pardavimo; gera 
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Gausite 
bargenų, kas pirmas, tas laimės. 
Turi Dilti parduota į trumpų taika.

729 \V. 1’8 St.

PADAVIMUI gitisernė ir vi-j 
mažai sūkiu smulkmeną krautuvė. Vie

ta išdirbta. Ruimai gyvenimui. 
Pigi renda. Kreipkitės:

1107 S. Maplewood Avc.

NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEMĖ
NAMįJ BARGENAI TIKRAS BARGENAS! 

Svarbi piiežastis pardavimui. 
Savininkas skubiai apleisdamas 
mieštą,, priverstas parduoti 2-ją 
aukštų gerame stovy medinį na
mą ant cementinio pamato ir su 
beismontu. 1*5 ir 1-6 kambariu, 
elektra, vanios ir kiti paranka
mai tik už $4700,, įmokėt $3500 
arba mažiau. Randasi ant Brid
geporto, Enuerald Avė ir 36th 
St. Taipgi galima pirkti rakan- 
dus-foroiture, kartu arba atsky-

, TURIM 1000 NAMŲ 
DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMUI, 

žemiau paminėtose 
vietose:

MARQUTTE PARK 
CHICAGO LAWN 
BRIGHTON PARK 
VVEST ENGLEWOOD 
AUBITRN PARK

PARSIDUODA cigarų, kendžių, 
sodos, ice creamo ir notion krautu
vė: biznis išdirbtas, vertas $2.300, 
parsiduoda beveik už pusę kainos. 5 
ruimai gyvenimui, vana, elektra, rcn- 
da 50 dol. Nepraleiskit šio bargono. senumo
Atnišaukite: Kreipki

5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA Lunch ruiniis 
, ir Pool ruimis su 1 pagyvenimui 
kambariais. v

2254 Blue Island Avė. 
Arti Paulina gatvės

PARSIDUODA Victrola $175.- 
vertės už $50.00 vienų metų 

su visais rekordais.

PARSIDUODA smulkmenų 
krautuvė. Užlaikome sodą, sal
dainius, cigarus ir school supply. 
Parduosiu pigiai, nes turiu sku-

1707 So. Halsted St.

Mis. Kurta,
1628 \V. 34th St.

PARK MANOR
SOUTH PARK

GARDENS
BEVERLY HII.LS 
MT. GREENWOOD 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPORT.

Pardavimui kampinis, me
dinis namas, moderniškai 
ištaisytas^ beismantas pa
mūrytas, 5 ir 6 kambarių, 2 mm » 4- tra Vinilu Pro
. iv . labai daug žmonių ant vakacijų. Gra-karu garadžius, netoli nuo 
Vienuolyno. Kaina $10,500. kn£ ^izni A xr a x j* • Parsiduoda ūkis 120Verta pamatyti. Tikrai yra pigiai prie gražios upės, 
barifenaS. yaist. Nauju Stuba, barn?

ukiui. Kaina $3Š00., įnešti tik $1,500.1 
B. P.

548 W. 82 St.

Kreipkitės prie įgaliotinio: 
K. Machinkas.

5616 So. Troy Si.
Tel. Prospect 6920

NAMAI-ZEME
■irMitifci

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

/

M 
po 
imu

BRIDG EPORTO B A RG E.N A1

MAX COHEN 
Room .351, 

110 So. Dearborn SI. 
Tel. Central 1191

i paskolai dėl 1 ir 2 rnor- 
nebrangiai, greitas

šeštadienis, Saus. 24, .1925

Parsiduoda arba išsimaino ūkis ant 
Chicagos propertės, labai prieinama 
kaina, 160 akerų, 100 akerų dirbamos, 
60 akerų gražaus baltmiškio. Ūkis 
randasi Michigano valst. ant gražaus . 
ežero kranto. Puiki vieta dėl vasar-

Už $750.00
Parduosiu arba inainisiu ant 

autofnobiliaus, Bučernės ar Gro-
■ sėmės. Gera vieta.

Kreipkitės:
5044 Wentworth Avė.Dl 1)21 AUSIS BARGENAS!

Parsiduoda ice creaminė ir viso
kių saldainių krautuvė, arti kampo 
prie didelio teatro. Biznis T ‘ 
tas per 12 melu- Perkanti 
prieinama kaina. Biznieriai 
norinti stoti į biznį nepraleiskit 
i ‘
negausit.

Kreipkitės
3150 So. Halsted St. 

Savininkas S. J. D.
—— — . ■   ■ ■■■————

DIDELIS BARGENAS! 1 PARDAVIMUI, pianas ir For- 
Parsiduoda leverv biznis, katras I das touring, 5 pasažieriu. Pia- 

darbuojasi su graboriais ir sykiui 
parsiduoda graboriaus 1.........
tas ant 5 metų, taipgi prie to i~ 
automobiliai. Kreipkitės. 

3150 S Halsted St.

išdi Ki
galis 1

L Garagius ir Repair Shop, Soutn
normų sum i mzui m-m uiviSKit c,. , _. T , ... ..
progos, nes tokios progos daugiau side). Labai pigiai, priimkime

PARDAVIMUI Automobilio

mainas.
John F. Nowcas, 

,736 W. 35th St. Bouleverd 0012

TURIU parduoti savo gražų 
vertės 
arm, 
daug 
ta $65.

2502 W. Division St.
2nd flopr

Tel. Armitage 1981

Console Victrola, su 
vartota tik 3 mėnesius, 
rekordą, — deimantinė

konfrak-t nas vertas $350, už $165. For- 
ir das $1000, už $235. Forde yra 

specialės gyros, abu yra gera- 
-’me padėjime. 1741 W. 47th St., 

Tel. Yards 6066.
ratilo

yra 
uda-

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
ne, galima pirkti ir tą namų kur 
randasi grosernė. Apielinkė tinlcan- 
t-l t>i z ni vii. ApKyventtt visokių t-ixut.ii. 
Turiu greit parduoti, nes noriu iŠva- 
žiuoti j Ijetuvą,

Atsišaukite
1701 N. Cramford Avė.

GERA proga, nepraleiskite. 
Parsiduoda grosernė ir delikate- 
sen krautuvė su visais įrengi
mais už pigią kainą; apgyventa 
lietuvių ir lenkų.

1915 W. Wąbansia Avc,

PARSIDUODA už pusę kainos 
vaistinyčia, puikioje vietoje ant 
bulvaro. Lietuviais ir kitataučiais 
apgyventa. Kuris nori turėti f>el- 
ningą vielą, lai tuojau atsišaukia.

A. J. Sutkus,
1007 — Sth St., \Vaukegan, 111.

Phone 1408 M

PARSIDUODA geras, pianas.
Parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
731 W. 18th St.

3 fl. front

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA kuopigiausiai pir

mos kliasos PULRUIMIS, BARZDA- 
SKUTYKLA, ŠIOKEISEI ir tt. Lis- 
tas ilgas, renda pigi. Geriausioj lo- 
keition. Tokios progos (langiaus ne
gausiu Atsišaukit tuojau.

P. J. KUTRA
1012 So. Muin St., Rockford, UI.

PARSIDUODA Hardware ir 
maliavos krautuvė.

Gerai išdirbtas biznis.
1626 W. 35th St. *

---------——------------------- mažesni.
PARSIDUODA pigiai $15,000 

kampinis puikus mūrinis na- $90,000. 
mas 2 pagyvenimai 6 ir 7| Kurie 
kambarių, 2 karų garadžius mainyti, 
ir vištininkas. Lotas 60x125. didesnio 
Su visais gražiais rakandais 
arba be jų. Savininkas

A. J. BERŽINSKAS
6159 So. Artesian St.

1 flatas
Tel. Prospect 6674

žus budinkai ir gyvuliai, yra štorelis, 
vasaros laiku, 

likerių labai 
Mlchigano 

bargenas. yaist. Nauju Stuba, barnčs, gyvuliai
’ ir kiti padargai kas tik reikalinga 

8* kambarių resideneija 
ant Rockwell, netoli nuo vie
nuolyno; furnace apšildoma, 
labai gražiai ištaisyta, Cali- 
fornia mados. Del greito 
pardavimo kaina nužeminta 
$1,250. Lotas 30x125; 1 ka
ro garadžius. Kaina $7750, 
su įmokėjimu $2500. Turi 
būti parduota šį mėnesį, 
priežastį patirsite ant vie
tos.

Parsiduoda mūrinis na
mas 6 ir 6 kambarių, garu 
apšildomas, su 3 karų gara- 
džium netoli Western ir 63 
St. Rendos neša $1,680 į me
tus. Kaina $13,000.

Parsiduoda kampinis mu
ro namas 4 pagyvenimų, 
trys po šešis ir vienas ketu
rių ir vieno karo garadžius. 
Moderniškai ištaisytas. Kai
na $18,500.

10 flatų paradvimui su 
$10,000 įmokėjimu, likusius 
po $200 į mėp^sj. Naujas 
muro kapinis namas ant 
Marųuette Blvd. netoli vie
nuolyno po 5 ir 4 kambarius. 
Visi flatai išrendavoti. Ne
praleiskite progos, pamaty
kite šitą namą, retai, tokis 
pirkimas pasitaiko. Del pla
tesnių informacijų patirsite 
ant vietos.

SOUTH SHORE
18 flatų geriausioj apie- 

linkėj Chicagoj. Savinin
kas parduos arba mainys už 

Renda • suvirš 
metus. Kaina

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

flatų medinis namas, moderniš- 
tik 8 metų.senumo. $45002 

kas, 
Bargenas

6 kambarių cottage, cementiniu 
pamatu, su augštu skiepu, moderniš- 
ka. Didelis ' $5500
bargenas

2 augštų mūrinis namas, 4-4 kam
barių flatai, augštas skiepas, moder- 
niškas. Extra $8300 
bargenas

Naujas 2 flatų mūrinis namas, ar- 
žuolo trimingai, moderniškas, reikia 
cash, tiktai $2000 $į050O
Speciahs bargenas

2 flatų medinis namas, 5-5 kamba
rių, cementiniu pamatu, augštas skie
pas, moderniškas, reikia pini u-u. tik- 
K“- $8250

Mes suteikiame paskolas visiems 
musų pirkėjams. Musą' ofisas yra at
daras visą dieną nedėlioj.

KOZLOVVSKI BROS.
2525 W. 47 St.

—------------ ......------------------
K AI) TURI $500

< ....... fc
Buk savininkas savo namo, 

mokėti renda kitam. 4 ruimų Bunga- 
low naujai užbaigta t ant cementuotų 
pOKtų, nj"xc<ol I i o *f ii- 'bcvĖiniai ■flot'iAi, 
vana ir toilet. l.otas 33x142. Kaina 
$$300.' Keikia įmoket $500. Daugiaus 
kaip renda.

P. Waitkus 10746 So. Kedzie Avė.
Mt. Greėnwood, 111.

(Prie šv. Kazimiero kapinių)

Kam

armanote pirį 
mažesnį namų ant 
ar didesnį ant ma

žesnio, malonėkite atsilan
kyti į musų ofisų, mes tiki
mės, kad tamistai priskirsi
me viena iš tų 1000 namų 
kuris tiks. Mes negalime 

Ičia paminėti visų bargenų.

BARGENAS
Mūrinis namas 2 flatų, 7 ir 8 kamba
riai, furnace šildomas, elektros šviesa, 
gazas, maudynes, skalbyklos, cemen
tuota elė. Rendos neša $1320 į me
tus. Namas geresnis negu naujas. 
Kaina $11900, $5500 reikia įmokėti, 
likusius ant lengvų išmokesčių.

Atsišaukite
6951 So. Union Avė. - 

Tel. Englewood 8137;

PARDAVIMUI arba išmainymui 
ice cream parlor. Gražus fixhiriai 
ir soda fountain išdirbta vokišku 
sidabru. Sodai mašina, marbelinlai 
stalai, showkeisai ir visi mažesni 
dalykai. Mainysiu į maža namą, 
rcslaulantą, myrtgiČius arba 
tomobilių.

Atsišaukit:
A. Z. Michiulis,

3301 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 6775

au-

GROSERNf: ir delikatesen, di
džiausias bargenas Cbicagoj, sena 
įstaiga, gerai apsimokantis biznis, 
geriausiame flatų distrikte North 
Sidėje. Pigi renda, garu šildoma, 
su gyvenimui kambariais. Turi būt 
parduota greitai jūsų pačių kaina, 
kad užbaigus naminius reikalus. 
Jei reikia dalinate išomkėjimals. 
Pasižiūrėkite patys, taipgi -ir 
dėlioj atdara.

’ 5007 N. Clark St. 
prie Argylc

ne-

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyventoj 
apielinkėj Pagyvenimui 4 kamba
riai. Renda $45 j mėnesi. Ūsas ant 
4 metų. Atsišaukite nuo 3 iki 5 
kasdien ir nedaliomis nuo 9—11 
ryto. Prašau agenttj neatsišaukti.

8856 Lowe Avė.

PARDAVIMUI; už $135 nupirk - 
sit mano $600 vertės grojiklį pia
ną. Turi būt parduotas tuojau. 
Atsišaukite šiandie iki 9 valandai 
vakare ir nedėlioj iki 4 valandai po. 
pietoj.

B-~C STORAGE HOCSE 
1616 W. Madison St.

Nuo ryto iki 10 vai. gali- Nedaro Girtumo kaip pigų 
ma matyti. ar brangu nori pirkti, su

PUIKUS NAUJAS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

Vėliausios mados visais atžvigiais, 
karų mūrinis garadžius, pilnai pk- 

renduotas už $4000 j metus, lietuvių 
kolonijoj, kaina $34,000, cash $10,000 
ar daugiau.

Matykit savininkų tame name.
G. J. SCHREIER, 

6442-44 So. Rockvvell St.
Prospect 6238

4

ar brangų nori pirkti, su 
mažu kapitalu ar su dideliu, 

i mes turim visokių kainų ir 
i ant lengvų išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 8 iki 9 
kasdieną. Nedėliomis nuo 9 
iki 3 po pietų.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Westėrn Avė.

Prospect 2102
NORINTI pirkti, parduoti arba 

mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, Jotų aplink _________
vienuolyną Marųuette parke. Maty- Mainyti ant 2 pagyvenimų medinio 
kit J. Namon 2418 W. Marųuette -
Rd., t . “ ‘ ~
spoct 8678. Ofisas adaras lig 8 v., Platesniu žinių kreipkitės pas 
nedėliomis iki 3 po pietų. I c p. SUROMSKIS & CO.,
*—*------------------------------------  ' 3352 So. Halsted St., Chicago. ’

Tel. Boulevard 9641 I

REIKALINGA BUČERNE ARBA 
GROSERNĖ

...............    .J namo. Naųias randasi geroj vietoj 
arti Western Avė. fel. Pro- ant Bridgeporto.

ŠEŠIŲ kambarių moderniška 
mūrinė rezidencija, karstu van
deniu šildoma, 3 karų gara
džius, aržuolo trimingai. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

6501 S. Campbell Avė.

BRIGHTON PARK
2 aukščio mūrinis namas 5 ir 

4 kambariai, elektra, vanos. Ren
da $55 į mėnesį. Kaina $5,500, 
įmoket $500.

OMAS. ZEKAS l 
4454 So. Western Avė.

KINIS mimas, 7 
lopas, l'umarc šildomas, 

. $4200 
,2 pagyvenimai 

aukštas skiepas, 
kaina .. $7500 

5 kambariai, 
kaina lik- 

......... $2200 
; namas ant 

storas ir 4 
....... $19,500 
lubų aukščio, 
kambarius ir 

Mūrinis gara- 
! karų. Stymu apšiklp- 
os vigados .

ankšt 
kaipa

URfNIS namus
6 kambarius, 

.....udynės, elektra.
MEDINIS mumis, ; 

miu|dynės, elektriku; 
lai ..............................

BiZNIAVAS mūrinis 
Halsted prie 35-1 os; 
gyvenimai; kaina

MŪRINIS mumis, 
2 pagyvenimai po 
1 pb 6 kambarius, 
džius dėt 
mus ir v ’ • k /T t , •

MARQUETTI
. $16,000

MARQUFTTE MANOR
MEDINIS namas, akmenų fun

damentas, 2 pagyvenimui po 5 kam
barius, pečiu šildomas, 
linis medis, maudynė 
lotaš 50 pėdų pločio 

Mes turime 
dalyse Chicagoj 
šokių mainų ; 
ūkės ir lotus, 
ir gausite teisingą ir 
patarnavimą,

CHAS J. BAGDZ1UNAS & CO. 
736 Wes 351 h Street 

1’el. Boulevard 0012

visas aržno- 
;, elektriką, 
......... $9300 

daug namų; visose 
j. Taipgi turime vi- 
ant namų, i biznio, 
Kreipkitės [pas mus 

užganėdintą

Edw. W. Baks & Co.
(Bakscwicz) 

3301 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 6775

10 AKRŲ FARM A
1 WEXr MIESTO DALYJ 

arti City l.imils; gana pip'ini. Cftsh 
arba anl išmokesčių.

JOS. JIAYER
3000 W. 21st St.

Telefonas Rockwell 8152

MORTGECIAI -PASKOLOS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių

patogaus 
komiso

vci-

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
čia jūsų ateitis. Turiu kelioli

ka gerų farmų FLORYDOS val- 
tijoj, kurias parduosiu už cash 
arba išmokėjimais, 20 akrų ge
ros žemės tiktai $495, visi 20 
akrų apsėti orindžiais, valdžio
mis bulvėmis ir t.t. J 5'metu s at
neš pelno nuo $3,500 iki $5,000 
į metus. Tai yra daug geriau ne
gu c 
riu v 
ir si 
yra 
plat^ 
katalogo malonėkite atsišaukti 
arba rašyti.

McCASKILL ESTATE 
Lietuvių Departamentas

7 So. Dearborn St., 
Room 1548,

. Į Chicago, III.

irbti dirbtuvėj. Taipgi tu- 
isokių farmų jau prirengtų 

budinkais, kurių kainos 
nuo $1,500 iki $27,000. Del 
snių informacijų arba dėl

BRIGHTON PARK
4 kambarių cottage, su cenientiniu 

•u, gasas ir elektra, geroje vieto-
$3950

2 ąugštų medinis namas, 2-4 kam-
trių medinis namas, 2-4 kambarių

i, gasas, vana, elektra, moder- 
s, labai geroje
je, bargenas

sklep 
je, reikia pinigais
$120t Bargenas‘
bari 
flata 
niškn 
vietor

2 bugštu medinis namas, su cemen
tiniu skiepu, 2-5 kambarių flatai, ar- 
žuolo trimingai, 30 pėdų lotas, geroje 
vietoje, cash $2000.
Didelis bargenas

2 auįržtAi riftvijTBsj 
2-6 Hamba-t-ią flatui 
gai, 

delis 
jęenas

Mūrinis namas su groserne ir bu
vome, su. namu arba benamo, mainy
siu j privatinį namą. Atdara nedč- 
lioj.

$8200 
miinnis namus:, 
aržuolo trimin- 

moderniškas, 37 pėdų lotas. Di- 

toi- $13400
Atdara nede-

B. R. PIETKIEWICZ & CO.
2612 W. 47 St.

7 FLATAI
Sun parlorai, ugniavietės, kni- 
goms šėpos ir tt. Kewanee boi
leris, Puikioj vietoj ant Green 
St. arti 70 gat. Rendos į metus

BARGENAS $6,120.00. Apie $12,000 cash.
Už $1000 cash nupirksite 5 kamba- žema greitam pardavimui, 

nų bungalo5V, gera transportacija, _ .. i . ®
Brighton Parke. Mes netik parduo- Prilipsiu mažą namą į mainus, 
daine, bet ir perkame, mainome Real ” '
Estate. Mes gaminame 1 ir 2 mor- J 
gičius, prirengiame legalius doku
mentus, parduodame laivakortes ir 
apdraudžiame.

Klauskite
K ’ • John Palėk,

Obrzut Bros. Co., 
37.33 So. Kedzie Avė.

Englevvood Realty Co., 
7054 So. Halsted St. 
Tel.,Stewart 4018

BARGENAS
PARSIDUODA Rooming house ir 

Namas garu šildomas, ne
pelno.

PARSIDUODA arba išmainau 
biznio namą ant Halsted St. ir 

. arti 35 St. Kaina $11,000. Mai
nau
mo krba loto bile vietoj. Kreip
kitės į savininką

i J. K. 548 W. 32nd St.

ant private nebrangaus na-

šąs $250.00 Į mėnesį gryno 
$2500.00 cash.

Atsišaukite
2603 So. Halsted St., 

Victory 6590

ČIA TAI JUSV PROGA
Su biskiu pinigų hupirksite dviejų 

pagyvenimų po 4 kambarius dailų na
mą labai pigiai, nes man labai reikia 
pinigų.

Kreipkitės tiesiai prie savininko:
L. DANIS

4345 So. Washtenaw Avė.

DIDELIS BARGENAS
I Naujas mūrinis namas,

SAVININKAS priverstas parduo
ti gražų namą, 4523 S. Turner Avė. 
6—6 kambarių, sun parlor, skie
pas su 5 kamb., renda $185, kai
na $16500, cash $7000. Ateikit su- 
batoj ar nedėlioj. o vakarais po 6.

C. B. Maggiore,
Tel. Main 2287

, , 2 po 5
kambarius, ant 1 floro, karštu van
deniu šildomas, beizinente 2 
niai gyvenimui, 3 karų niuro 
ražas,

Atsišaukit pas
A. SALDUKAS, 

4400 S. Campbell Avė.
Tel. Lafayette 6719

lotas 39 y 125.

rui- 
ga-

2 fintų, 
porėtai, 
dos, renda 
$7,500, kitus 
maiši

Savininkas,

BARGENAS
5 

sun
kambarių, miegojimui 
parloras. naujos ma- 
$1)0 j mėnesj, cash 
mėnesiniais išmokėji-

3451 N .Tripp Avė.

NEPAPRASTA PROGA
Del svarbios priežasties parduosiu 

farmą šu gerais budinkais 94 akeriais 
žemes, Illinois valstijoj. Atsišaukite 
greit pas savininką

2116 Milwaukee Avė.
Phone Humboldt 2489

REIKALINGAS mūrinis biz
niavus namas tarpe Halsted ir 
Kedzie, 50 ir 70-tos gatves. Tu
rinti tokį namą meldžiu praner
ti. J. KAULINAS, 4601 South 
Richmond St., Lafayette 8331.

PA/ISIDUODA imiCo namas, 5 
metu senumo, randasi Brighton 
Parke, 2 po 4 kambarius, pečiais 
šildomas, gražioje vietoje, .vienas 
blokas nuo karų, du blokai nuo 
mokyklos ir bažnyčios, 
kintas. Kreipkitės nas 

J LILEIKA, 
4518 So. Talman

geras pir- 
savlninką.

Avė.

$2000
Nupirks naujus mūrinius 
namus 2 flatų.

1 blokas nuo karų linijos, 
2 blokai nuo mokyklų, baž
nyčių, bus linijos ir parko. 
Mes statom 52 namus iš viso.

22 po 5-5 kambarius ir 30 
po 6-6 kambarius, sun parlo
rai, aržuolo trimingai, garu 
šildoma, įmūrytos vanos, pa- 
destal, lavatory, gyduolių 
skrynutė, prosinimui lentos 
bufetas, viskas moderniška, 
lotas 30x125, nauja gatvė. t

Tai gražiausi namai South 
Sidėje.

Mes taipgi statome namus 
ant jūsų loto. Atsišaukite' 
dienomis ir vakarais iki 8 
vai. vakare ir tuomet galime- 
susitarti dėl pamatymo tų 
namų. ie • • • • ixivrxy»> Duaufc uniun uauvjTaipgi mamysim j jūsų se- studentų amžins neapribuotas. Spe 
nę namų.

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
Rezidencija Lowndale 7960

ANTRI MORGIČIAI
Skoliname ant 6% palūkanų. Mos 
taipgi perkamo padarytus morgi- 
čius.i

International Investment Corp, 
3804 So. Kedzie Avc., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
ALDONA NARMONTA
PIRMA LIETUVAITĖ ŠOKĖJA

Atidaro
Baleto šokių Studijų

Vasario (February) 7, 1925 m.
Mokys klasiškus ir baleto šokius. 

Suruoš programą dėl vakarų. Taip
gi mokys suaugusius balių šokius.

TIKRAS BARGENAS
4 kambarių namas furnice I 

šildoma, elektra, skiepas. 
Kaina  ..................... $3,500
Cash ......................... $1,000
Kitus kaip rendų.

5 kambarių mūrinė cot
tage, skiepas, furnice šiluma 
elektra, vana, 2 karų gara- 

$4,990 
$1,500

Kaina .......................
€ash ...... ............

Kitus kaip renda

6 kambarių mūrinė co- 
tage, skiepas, elektra, vana. 
Kaina........... ............. $4,500
Cash ..........................$1,000
Kitus kaip rendą.

DIDELIS mūrinis, 2 Datų narnas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple* 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau 
kitę prie James Kral, 2444 W. G) 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI prie Marųuette Ma
nos ir Washtenaw Avė., 6113, gražus 
2 faltų namas, 5-6 kambarių, 
šidomas, sun 
čiai, vana, 
bargenas.

6838
Tel.

garu 
parloras, stikliniai por- 
savininkas Ne\v Yorke,

Western Avė., 
Re^ublic 9094

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas po 4 kam

barius, 
$12,500, 
groserio 
daug cash.
ir persitikrinkite patys.

2502 W. 69 St.
Tel. Republic 5705

lietuvių kolionijoj, kaina 
mainysiu ant bučernės ar 
yra geri morgičiai, nereikės 

Atvažiuokite pamatysite

cialės kainos tiems, kurie užsiregis
truos iki vasario 7 dienos. Studijos 
skyriai Bridgeporte, Cicero ir ant 
North West Slde.

Kreipkitės pas
ALDONĄ NARMONTĄ

3223 Parnell Avė., Chicago, III. 
Phone Yards 5879

♦ l 4^ 1* .♦! ♦ ★ * ♦

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystčs 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 

(Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

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

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuviu Mokykla

<3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

Anglų Kalbos'' 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo

laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausia apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dienų ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės.

?R BARBĖK COLLEGE 
105 So. Wells St.

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmas ir visokios rūšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
3114 So. Halste(| St.,

I Phone Boulevard 4899
------ i---------------------—. ..—.........

Negirdėtas Bargenas
Parsiduoda 25 flatų muro namas, 

po 4 kambarius, rendos neša $1,350, 
j menesj, galima gauti daugiaus, sa
vininkas parduos už $89,500, arba 
mainys ant mažesnio namo, ar far- 
mos ne paisant valstijos, ntunas ran
dasi tarp geriausių transportacijų ii 

Del platesniii
KAM MOKI brangią randą, kad 

už $16 i mėnesį gali gauti dide- 
keturius kambarius su visais netoli Jackson Parko, 

žinių kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Pho.ne Lafayette 5107.

liūs 
parankuinais ir lietuvių kolonijoj.

Kreipkis:
3629 S. AVallace St. 

Antros lubos iš priekio.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystes, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos

3301 8. Halsted 8t^ Chicago. III.
(kanp. 33-Čios gatv., 2-rog lubos)t------------ ------- ---------- _. j

PARDUOSIU naują 
namą su keptuve; arba 
siu ant mūrinio namo, 
kit&s: NAUJIENAS,

1739 So. Halsted S t 
Box 448

mūrinį 
mainy- 
Kreip-

PARDA VIMUI 2 bizniavi lotai ai t 
Western Avė, arti 72nd St. ir 2 lotu i 
ant Roękwcl) St. arti 67th. Parduosiu 
pigiai. Kas pirks greitai.

Savininkas:
6535 S. Campbell Avė.

Tel.: Republic 4170.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darba, kol 
jus mokiųsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1507 W. Madison St.


