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Frančijos socialistai ne 
dalyvaus valdžioj

Nutmta eiti valdžion tik tada, 
kai socialistai galės ją pilnai 
kontroliuoti

1

ninkai ir angliakasiai
Įėjo susitaikyti •

savi-
nega-

12.— 
savi

ninkų ir ąngliakasių bendra 
konferencija1 dėl naujo algų 
kontrakto ir streiko baigimo, 
kuri buvo pradėta gruodžio 29 
dieną, šiandie išsiskirstė, nepri
ėjus prie jokio susitarimo ir 
nebenustačius dienos dery
boms iš naujo pradėti.

Kasyklų savininkai iki pat 
galo laikėsi savo nusistatymo.

Kietosios anglies kasyklų

arbitracijos teismui, bet ang
liakasiai griežtai atsįsakė ar- 
bitą uoti. Jie sakė, kad jeigu .jie 
sutiktų su kuria n<5Ts arbitraci- 
ia, lai tik tuo pamatu kad algų 
norma butų padidinta, o ne su
mažinta.

700 žmoniŲ žuvo potvi 
niuose Meksikoje

Vanduo nušlavė dvidešimt 
mu; tūkstančiai žmonių 
be pastogės ir be maisto.

kai- 
liko

MAZATLAN. Meksika, šau
siu 12. Vėliausi pranešimai 
sako, kati per pastaruosius tva
nus Nayarito vals., pagimdytus

siliejimu, žuvę apie septyni 
šimtai žmonių, o dešimt tūks
tančių kitų liko 1m* pastoges 
ir be maisto. Dvidešimt kaimų 
buvo visai vandens nušluota.

. Žemės drebėjimas
Santa Barbaroj <

sausio 12. Sį 'rytą, apie 2:3(1 
va!., čia buvo jaustas žemės 
drebėjimas, tęsęsis apie tris se
kundas.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų, skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giai! kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
|X) 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
linftas pei- paskelbimus Naujie
nose. ?

BERLINAS, sausio 12. —So
cialdemokratų organo Vorvva- 
erts gauta iš Vienuos specialč 
telegrama sako, kad santiM’vi- 
ninku diplomatai 
pareikalavę, kad 
regentas, admirolas

Budapešte
Vengrijos

Horthy,

PARYŽIUS, sausio 
Frančijos socialistų I 
vakar ilgai svarstė 
dalyvavimo valdžioj 
ir j ;.ij 1,766 balsais prieš 
1,331 nutarė nedalyvauti tol, 
kol socialistai negales paimti 
valdžios pilnai į savo rankas

Socialistų partija tečiau nu
tarė lam tikromis aplinkybėmis 
paremti demokratų valdžią.
Nori pakeisti rinkimų sistemą

Francijoj
PARYŽIUS, sausio 12. —Mi- 

nisterių taryba, su prezidentu 
Doiunergue prieky, nutarė dar 
prieš vasario 1 dieną pasiūlyti 
parlamentui rinkimų įstatymo 
pakeitimo sumanymą. Jeigu įs
tatymas butų priimtus, Franci.- 
ja sugrįžtų vėl prie taip vadina
mos apskričių rinkimų sistemos, 

kur kiekvieno departamento 
kiekvienas apskritys ir kiek
vieno miesto kiekviena apygar
da pateikia savo kandidatų są
rašą, ažuot bendro 
nam departamentui 
kaip kad iki šiol buvo.

Manomą, kad šitokiam rinki
mų įstatymo pakeitimui socia
listai ir visi kairieji bus stip
riai priešingi.
Herriot vėl išrinktas buto pir

mininku
PARYŽIUI

> 12.
kongresus 
so^alistų 
klausimą.

kiekv ie- 
syrašo,

Neigia Horthy dalyvumą fran
kų fabrikavimo skandale .

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Vengrijos ministeris Francijai, 
baronas de Tolosva, ką tik su
grįžęs iš Budapešto/ buvo šian
die premjero Briando priimtas. 
Jis įteikė Briandui Vengrijos 
premjero Betlileno laišką, ku
riame sakoma, kąd . Vengri jos 
valdžia pasiryžus tęsti frankų 
fabrikavimo sąmokslininkų tar-i
dymą su didžiausia energija Erancijos parhųnentas, po Ka- 
ir be jokio pasigailėjimo. Nė lėdų ir Naujų Melų atostogų, 
vienam. Įsivėlusiam į skandalą, šiandie vėl susirinko reguliariai 
nebusią duota pardono, nežiu- 1926 metų sesijai. Atstovų bu- 
rint, kad jis ir aukščiausią vie- to pirmininku tapo vėl išrinktas 
tą užimtų Vengrijoj. • -Eduardas Huriiot.

Ministeris de Tolosva tvirti-1 
na kad nė regentas Horthy, nė 
artimiausių ja draugų nė vienas 
nesąs įsivėlęs į tą 30 bilionų 
frankų fabrikavimo skandalą.

Sirijos druzai išžudė šim 
tų krikščionių

r Lenkai paveda jankiams i 
tabokos monopolį

Nori už tai gauti iš Amerikos 
piniguočių paskolos.

VARŠUVA, sausio 12. Atei
nantį trečiadienį laukiama 
Varšuvon atvykstant Ne\v 
Yorko Bankers Trust kompani
jos attsovo ir American To
bacco kompanijos atstovo.

Lenkijos valdžia nori susitart 
ti su jais dėl paskolos, už ku
rią lenkai paveda amerikiečiams 
savo tabokos monopolį, laša: 
tabokos monopolis, sako, duo
dąs 32 milionų dolerių pajamų 
metais.

N. Y. Metropolitan 
Opera statysis pui

kiausius namus
NEVY YORKAS, sausio 12.— 

Metropolitan Operos direktoriai 
planuoja pasistatydinti sau 
naują triobesį operai, kurs sa
vo gražumu viršysiąs visus Eu
ropos valstybių operų namus.

10 žmonių užmušta 
riaušėse Alepoj

BEIRUTAS, Sirija, sausio 12. 
— Per rinkimus praeitą sek
madienį Alepos distrikte įvyko 
neramumų, kuriuose 
žmonių buvo užmušta.

( Tarp užmuštų esą daug 
ir vaikų; gyventojai 
Palestiną gelbėtis.

L()N1X)NAS, sausio

moterų 
bėgą j

t

r
No. 10

[Pacific and Atlantic Photoj ,
Mirusiojo Wiiliam Jennings Bryanp žmona su savo aunu 

tvarko nabašninko dieninį.

Komunistai Vokietijoje. 
ruošias sukilimui

Del sidabro kontrabandos 
sulaikymo Virbalyje

j.  .

Leningrade suimta 50 125 garlaiviai įšalo Sdo 
tarptautinių šnipų mijos įlankojemijos įlankoje

Saksonijoj komunistai tikis su 
nepatenkintų bedarbių masė
mis pasigrobti valdžią

“Lietuvos žinių“ gruodžio 23 
dienos leidiny Vyresnysis kon
duktorius Kučinskas duoda ši
tokį paaiškinimą dėl sidabro 
kontrabandos sulaikymo Virba
lyje:

“Penkios dėžės prieškariitių 
sidabrinių monetų, visai ne po
licijos ir muitinės agentų buvo 
sulaikyta ir ne Virbalio stoty-

BERLINAS, sausio 12. —Vo
kietijos komunistai ir naciona
listiniai fašistai stengias bedar
bių masių nepasitenkinimą iš
naudoti savo politiniams tiks
lams. Visuose Saksonijos mies
tuose komunistai sušaukė dide-lje, bet radau aš pats su kon-
liuš mitingus tikslu paskelbti Iduktoriais Stakauskiu ir Pen-
ateinantį mėnesį visuotiną su
kilimą, nuversti parlamentinę 
Saksonijos valdžią ir įsteigti 
komunistų režimą, ženklas su
kilimui busiąs duotas įvyksian
čiomis sausio pabaigoj milžiniš
komis demonstracijomis.
Nacionalistai nori paskelbti 

diktatorių
Parlamentinę tvąrką atakuo

ja taipjau ir nacionalistai. Va
kar visoj Vokietijoj įvyko jų 
slapti mitingai n pi t tuoia 
išleista atsišaukimai “į visus
vokiečius, kurie supranta, jo-, gerai žinojo' apie 
gpi Vokietija tapo parduota jos 
priešams, ir dėl to patys ken
čia vargą ir skurdą, paskelbti 
Vokietijai diktatorių.” Vokieti- 

atsįšaukimiios?, 
pa i.amentinei

kevičiu tuščiame vagone 3 kl. 
720 Nr. Eitkūnų stotyje po 
jau padarytos muitinės revizi
jos. Sulig veikiančių muitinės 
taisyklių ir apžiūrėjimo stro
pumo visiems žinoma, kad nei 
vienas iš keliaujančių negali be 
muitinės žinios išvežt iš Lietu
vos mažiausio daikto; o čia 
buvo sukrauta be jokio palydo
vo 5 dėžės, kurios praleistos 
į užsienį tik gena muitinės va
lia. Iš to jau matoma, kad 
darant traukinio apžiūrėjimą 
muitinės valdininkas tur būt 

išvežamąją
kontrabandą, bet kažin kodėl 
jisai nepanorėjo žinoti ir sulai
kyti kontrabandistą musų teri
torijoje. Ii- tik ištikus netikė
tam mano suradimui iš baimės 
ne būti atsakomingu prieš Val
stybę laikraščiuose pradėjo pai
nioti ir melagingai įrodinėti ir 
teisintis, kad sulaikęs pats su 
pagalba geležinkelio policijos 
Virbalio stotyje.“

ja, sakoma 
viešpataujant 
sistemai, kuri sunaikinus vals
tybę, ni ’ . U • i

Buvę gerai organizuoti ir aprū
pinti pinigais; juos rėmę ir 
privačiai asmens

tie šnipai 
ir

pri- 
del

Du laivai ledų sutriuškinti; 
laivai su prekėmis ėjo į Le
ningrado uostą.

sovietų val- 
sovie- 

reįkalų komisaro 
išsiderėtais iš Vokie- 

20.000,000 dolerių

Meksikos banditai ka 
nuomonės apsiausti

Jeruzolimo laikraščio Palesline k0|egijaj teisti. 
Bulktin pranešimu, neramios 
druzų giminės vėl puolusios 
krikščionis Džebel Druzo srity, 
Sirijoj, šimtas krikščionių bu
vę užmušta 
sunaikinta.

Laikraštis 
gresiąs dar 
miesteliams Kleja, Charbet ir 
harminos, ir kad jų gyventojai 
bėgą į Palestiną.

Tarp užmuštų buvę daug mo
terų ir vaikų. Sudeginta daug 
triebų, taipjau dvi bažnyčios.

LENINGRADAS, sausio 12. 
.—Sovietų politinė policija šian
die areštavo Leningrade pen
kiasdešimt asmenų, tariamų 
tarptautinių šnipų.

Pasak policijos ,
buvę gerai' susiorganizavę 
gerai aprūpinti pinigais.

Areštuota taipjau daug 
vačių asmenų, kaltinamų
padėjimo šnipams darbuotis.

Savo susirinkimus šnipai lai
kydavę privačiuose namuose ir 
tuščiuose triobesiuose.

Visi suimtieji bus atiduoti 
aukščiausiojo teismo

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 12. Meksikos - banditų 
būrys, kuris praeitą šeštadienį 
puolė traukinį, ėjusi iš Guada- 
lajaros j Meksikos Miestą, b 
nužudė apie penkiasdešimt pa- 
sažierių ir traukinį lydėjusių 
kareivių, tapo pagaliau pasiųs
tos federalės kariuomenės pul
ko, susidedančio iš 4.(100 vyrų 
apsiaustas kalnuose. Kovoje su 
kareiviais keliolika
buvo užmušta. Astuoni jų bu ve 
gyvi suimti ir tuojau sušaudyti. 
Kiti dar gaudomi. Kariuomenei 
buvo įsakyta suimti banditus 
gyvus ar negyvus.

12 žmonių sudegė
OTTAWA, Ont., sausio 12. - 

Anksti iį rylą sudegė C.larks- 
lo\viH* dviejų aukštų Alberto 
Tanguay namai, kuriuose žu
vo ugny šeši vaikai. Vaikų 
motina išsigelbėjo, iššokdama 
iš antro aukšto pro langą, šok
dama ji skaudžiai susižeidė.

banditų

ir daug jų turto

sako, kad pavojus 
trims krikščionių

Mary Pickford Įsteigė 
savo kompaniją

SACRAMENTO, Cal., sausio 
12. Pagarsėjusi krutamųjų 
paveikslų aktorė Mary Pick
ford, jos motina ir dar du as
mens įsteigė naują krutamųjų 
paveikslų kompaniją su kapita
lu 1,000,000 dolerių. Ji vadin
sis Mary Pickford
Merės vyras, Douglas F 
banks, kompanijon neįeina.

company

Deportuotu 250,000 at
eiviu, bet pinigu nesą

karinei

[Praeitą spaliui mėnesį Lenin
grado policija buvo pranešus 
apie areštavimą daugelio šnipų, 
veikusių sulyg Anglijos agentų 
Estijoj direktyvomis. Tų šni
pų tikslas buvęs sprogdinti gel- 
žkelius ir kariuomenės sandė
lius, o be to išgauti slaptybes 
apie Rusijos dalykus. Vėliau 
betgi tie spalių mėnesio paskel
bimai buvo diskredituoti.]

Išveržė iš policijos neg
rą ir linčiavo

OCALA, FlaM sausio 12. 
1 Apsimaskavusių vyrų banda 
veržė iš policijos sargybos ne
grą, Niek Williamsą, ir išgabe
nus jį į laukus nulinčiavo. Neg
ras buvo įtarias dėl užpuolimo 
baltos moteriškės.

is

Cbicagąi ir 
lis oro biuras 
našauja:

apielinkei oficia- 
šiai dienai pra-

įšalimo kaltinama
uosto vyriausybės

RYGA, L atvija, sausio 12. 
Suomijos įlankoj įšalo dvide
šimt, penki dideli garlaiviai, 
didžiumoje Vokietijos, plauku
sieji su prekėmis į Leningradą.

Prekės buvo
ždips pirktos Vokietijoj, 
tų užsienio 
Č.icVi i no 
tij(is banko 
kreditais.

Del laivų 
Leningrado
kuri, nenorėdama, kad prekės 
Rusijon eitų per Latvijos ii 
Estijos uostus, vokiečių laivų 
kompanijoms buvo pasiuntu- 
sios klaidingų pranešimų, kad 
Suomijos įlanka esanti navi- 
guojama ir kad laivai su pie- 
k ėmi s galį plaukti tiesiai j Le
ningradą. Dabar visi tie laivai 
riogso įšalę 100 ketvirtainių 
mylių ledų plote. Du laivai le
dų visai jau sutriuškinti ir jie 
tapo įgulos apleisti. Dviem ki
tiem gresia toks jau pavojus.

Sovietų, Suomijos ir. Estijos 
ledų ardomieji laivai daro vi
sų pastangų išardyti ledus ii 
įšalusius laivus (Saliuos uoti, 
bet tos pastangos iki šiol bu
vo bergždžios. Kai kuriems į- 
šalusiųjų laivų jau trūksta 

’maisto, d;l to maistas bando
ma pristatyti jiems aeroplanais.

Kadangi ledas vietoms yra 
10-15 pėdų storumo, tai dau
gelis laivų nebus 
greičiau, kaip apie 
landžio mėnesius.

Per pastarąsias
Baltijoj 'pasireiškė dideli šalčiai, 
ir termometras nupuolęs iki 30 
laipsnių žemiau zero.

Du “Užmušti traukiniui 
sudaužius autą

UI., sausio

paliuesuoti 
kovo ir Hi-

tris dienas

Austru dailininkas 
Mansch nusižudė >

Leningrade dideli šal
čiai; daug žmoniŲ 

. sušalo
12. 
už- 
čia

LENINGRADAS, sausio 
— Leningrade ir apygardoj 
ėjo dabar toki šalčiai, kokių 
nėra buvę per 136 metus. Šian
die termometras rodė 22 laips
niu žemiau zero. Daug žmonių 
sušalo, ypač Lening'rado prie
miesčiuose.

ROCK 1SLAND, UI., sausio t
12. — Chicago, Burlington and S________
Quincy traukinys vakar sudau-1 Tuo tarpu iš Kamčatkos, ry- 
žė netoli Colonų, III., automobi- tų Sibire, gauta telegrama pra- 
lį, kuriuo važiavo keturi as- neša, kad ten dabar 35 laips- 
mens. Du jų buvo užmušti, o niai šilumos ir į tą pusiausali 
kitu du pavojingai sužeisti.. skrenda dauą ančių ir gulbių.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

v

v

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon ^zra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

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

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
St., Chicag^o, III.

VVASHINGTONAS, sausio 
12. — Darbo sekretoriaus asis
tentas White šiandie pasiskun- 
dė atstovų buto imigracijos 
komisijai, kad dėl stokos pini
gų nesą galimybes deportuoti 
apie 260 tukstančių ateiviu, ku-

veikiausiai bus VIENNA, Austrija, < sausioApsiniaukę, 
sniego; truputį vilčiau; vasaros 12. — Vakar nusižudė, pksikair- 
vakarų vėjas. 

1 f !
Vakar temperatūra siekė ftii 

niinum — 20e, nuksnnum, 
vai. po pietų, 13e F.

padarydamas Irie esą neteisėtu budu 1 atvykę Šiandie saule teka 7:17,

j Jungtines Valstijas. 'džiasi 4:40 valandą.

dešimt

sausio 
gaisras 

vidurines m o-

SPRINGFIELD, III., 
12. Pleasant Plains 
vakar' sunaikint 
kykloji triobesj, 

100,000 dolerių nuostolių.

damas,, žinomas portretų tapy
tojas, Ignaz Mansch, 58 metų 
amžiaus. • Nesenai mirė jo moti- 
nA, 95 metų senutė. Paliktame 
raštely MAnsch sako: “Tik mo

lei- tiną tuiūnt gyvenimas yra ver- 
|ta» gyventi.”

1739
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KORESPONDENCIJOS

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui joa' žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptai

Apie ketvirtadalis visų pinigų pra
leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių. Grudai yra labai mais
tingi. Senoj tėvynėj žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus, ir 
čielus grudus, kurie yra namie mal
ti, ir naudoja su pienu. Tie papro
čiai yra pergeri atmesti, šioje šalyje 
namie malti grudai pamainyta pro
duktais išdirbtais grūdinių maistų 
kompanijų. Yra daug skanių grudų 
gatavų valgymui, šeimininkei reikia 
tik atidaryt dėžę ir supilt iš jos j 
bliudeli Ir duot su pienu ar Smetona. 
Sekantis receptas yra tokia, kuris yra 
labai sveikas ir turėtų būti naudoja
mas nors sykj savaitėje.

SĖLENOS SU SMETONUOTAIS 
RYŽIAIS

**» puoduko sėlenų
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno ar skystos Smeto

nos
’4j puoduko ryžių
H šaukštuko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk j dubėl- 

tavą virdulį su puodeliu vandenio, vi
rink iki vanduo susigers. Tada dadėk 
druską, sėlenee ir pieną, ir virink iki 
ryžiai suminkštės. Duok su Smeto
na ir tarkuotu nutmegu, jei patinka.

Virtuvės Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti. Ją 

galima sunaudoti pudingams arba su
džiovinus sutarkuoti naudojimui au- 
gratin sosui. >

Valant Šūvį ar paukščius lengviau 
juos čiupinėti jeigu padažysi savo 
pirštus į druskų.

Rupi druska sušiapyta su actu nu
valys pallvuotus indus kurie apdegę 
ar parudėję.

Jeigu jums nusibosta paprasti špa- 
ragai bandykit juos šutintus su suriu. . t

Stalinius sidabrinius daiktus ^su
dėjus kcletai miliutų j tirpinį verdan
čio vandenio su 1 šaukštu druskos ir 
1 šaukštu kepamos sodos didelin alu- 
mino inditn, Jie giažiai nusivalys. Nu
plauk su verdančiu vandeniu ir 
šluostyk.

Stalino klijonka galima gerai nu
valyti mazgojant ją su dideliu minkš
tu vilnoniu ir šiltu ar šaltu vandeniu. 
Nušluostyk 'paskui sausai su minkštą 
skaruliu ir paskui nu3vei.sk, su lygia 
dalimi pieno ir vandenio. Niekad ne
naudok karšto vandenio, šepečio ar 
muilo, nes visi tie naikina maliavą.

su-

4-

Brooklyn, N. Y.
,-- t— .

Pralaimėjo savo tvirtovėje

Naminiai Paaigelbėjimai
Skystas Vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima vargą 
nuo dulkinimo. Apsaugoja ir užlai
ko liakerą,. padeda amžį rakandų gy
venimui ir gražumui. Jis padengia 
plėtmus ar inbrėžimus ir sulaiko nuo 
trūkimo. ,

Gera Špilkoms paduškaity padary
ti galima indedant popierinės lentelės 
Šmotą Vidutin. Ji sulaikys adatą nuo 
pražuvimo paduškaitėj ir užlaikys pa
du Akai tę formoj. •> .

Baltas šilkan nepageltOnuos jeigu 
dadėsl šaukštuką acto j paskutinio 
plovimo vandenį.

Suminkštinimui seno maliavojimb 
šepečio ant kurio maliava uždžiuvo, 
užkaitink actb ir pamerk j jį šepetį, 
išimk 
muilo 
jas.

paskui ir numazgok tirštose 
putose ir. šepetys bus kai nau-

Gružės Patarimai
Užlaikymui plaukų švariai ir ge«f 

rame stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvą norš aštuonias miliu
tas ryte ir tiek pat vakare. Tas su
laikys plaukus nuo puolimo, pleiska
nų ir kitų niaukų-ligų. Plaukus ne
įeik peitankiai mazgot, nes mazgoji
mas išdžiovina naturalį aliejų galvos 
odoje. Jeigu plaukei labai taukuoti, 
mazgojimas nepadarys jų kitaip. Tu- 
lit atsilankyt pas specialistą, kuris 
išrašys ką gero dėl plaukų. Galvą 
galima išlidkyt švariai naudojant gė
ją castele muilą ar kita atiseptišką 
muilą. Biskelis boraxo dadėto j van
denį pirm mazgojimo pagelbės 
ti nešvarumą ir dulkes kurios 
renka odoje. " t

Yputišk^ Sveikata
Užkietėjimas yra vienas iš papras

čiausių žmonių ligų Amerikoje šian
dieną. Jo galima išvengti pasirin
kus tinkamus valgius. Užkietėjimas 
paeina nuo permažai rupaus maisto. 
Rupus maistas reiškia sėlianos (vir
šutinis lukštas kviečiu grudų), čielų 
javų grudai, vaisiai, džiovinti ir švie
ži, ir daržovės; kaip tai kopūstai, sa
lotos, cėleres. šabalbonų lukštai, mor
kos, RTučkai ir bulvės (su lupyna). 
Pusryčiams, jei galima, pasirinkt 
vaisiu, rupios grūdu ar sėlenų duoT 
pos, kiaušiniu ir kokio gėrimo. >Su- 
augusieji gali gerti kavą, bet vaikai 
privalo gert pieną arba kokoa. Už 
kandžiui ir pietums, reikia turėt sa
lotų, ar daržovių. Pietum, jeigu bul
vės keptos, mokink šeimyną valgyt 
jas su žieve, nes tas yra sveika. >

iŠim- 
susi-

Mes Rekomenduojame

Bordens Evaporated Pienas yra ge 
liausiąs pavaduotojas tikro pieno a: 
smetono-. Tik atmičšk Borden’s Eva- į

Sekančius Produktus:
porated Pieną su lygia dalim vande
nio ir naudok jį taip pat kaip bonkos

ną. • •

xxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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THE CHICAGO 
SYMPHONY ORCHESTRA

M

*

90
Muzikantu

FRFDERICK STOCK, Ved. 
L DeLAMARTER. Pagelbininkas 

Duos Savo 90
Muzikantu

N

POPULIARI KONCERTĄ 
International AmpKitheatre 

Keturias dešimtis trečia ir Halsted St. f 
UNION STOCK YARDS 

POPULIARĖMIS KAINOMIS 50c
Vaikams tik 25c. Pardavimui prie Amphitcatro Koncertf) vak.

PANEDELIO VAKARE 8:15 V
SAUSIO-J AN. 18

Chicagoą didžiausia Orkestrą jusą apylinkėj ir gerose aplinkybėse 

TIK1ETAI DABAR PARSIDUODA SEKAMOSE VIETOSE:
Mrazek Bros.’ Drug Store , 

5058 So. Ąshllnd Av«..
John A. Ro.kaV Drun Store

5058 So. W«wtcrn Avė., •
Ortenstein’e DrUK Store

4701 Cottage Grove Avė.
Gans liros.’ Drujr Store , 

4658 So. Ashland Avė.,
L^wrence Biahnik’s Drutf Store 

4701 So. Rmbey St.
Aldona Drug Store 

4700 So. VVestern Avė.
Wm. F. Stulpin'a DruR Store

3459 So. Halsted St.,
Joe. J. Shine’s Drug Store 

3501 So. Weatern Avė.
Jas. 1’. Crowley‘s ,Drutf Store

800 W. 31at St., cor. Hutated St.
Peoples Stock Vanta State Bank, 

47,th * 
Kidder 

5058
W. K. 

47th
W. R.

55th _
Stock YardJ National Bank 

4150 So. Halsted St.
Becker, Ryan and Co.

~ Halsted St., cor. 63rd 
Irovera Joi*na), 

Exchanjre Avė.
E. Roas’ Drug Store
E. 63rd St.,
Pharmacy

Store

Store

Store

& Ashland Avė.
and I.ewta* Drug Store
Cottage Grove, cor. 51»t St.
Yvung
St. &
Young
St. A

& Bro.<.
Kenwood A ve.
& Bros.
Michig^n Avc.

6245 8o. Halste
Chicago Daily Di 

886 “ ‘
Cbas.

800
PMfc I _ __

••01 Wentworth Avė.
A. O, VVilliams' Drug Stora

1801 W. 68rd 81.

J. F. Thome'n Drug Store 
C301 So. |We»lttn Avė.

D. J. Giid4w«ll*>« Drug 
3153 W. 68rd />L.

RutHonta Pharmacy
5900 Wentworth Avė.

Paul M. Kepner’j Drug
500 W. OOth St..

Hermah A. Yatej’ Drug
5859 fk>. Ashland .Avė.,

Geo. Q. Coeppncr’s Drug Store
5901 So. Kadaie Avė.

Tiachart and Forticr’s Drug Store
5058 So Halsted St.,

. Libby McNelll Ai Libby, 
štoęk Y«r<h

Armogr & Co Stock Ytjrtta 
i>w:ft & Oo. Stook Yardit 
Droverrf National Bauk,

43nd &' Hatated Sts. •
Chicago Mda* A E<iuip. Co.

528 Exchang<‘ Avė.
D. T. Cp>pp.i Drug Storo, 

69th & South Bark Avė.
Central Cut Kute Drug Co., 

60th & Cottayc Grove Avė.
Arrow Drug Co.,

70th & Racing Avė.
Chatharn prug Co., 

79th ii Coltagc Grove Avc.
Scanlun Drug Store, 

69th & Halsted St.
University of Chicago Scttlo/nont, 

4680 Gros* Avė.
Fellow«h|p Hpuse, 

881 w. aard Placa
Depoaitors Stata Bank.

4701 S. Ashland Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III

komunis-

Ml

Pudingai 
Bosai 
Sriubos

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip sis saugus Kūdikių 
Laxative.

Trečiadienis, Sausis 13,1923

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Toms Kurios Nenaudoja
Borden’s Evaporated Pieną

Bandykit Šiuos PatarimusJau kad nesiseka, lai nesise
ka: nespėjo komunistai pralai
mėti pas kriaučius, ir dar ne
pamiršo to smūgio, kaip štai 
susilaukė ir kito didelio antau
sio šv. Jurgio dr-jos susirinki
me.

Sausio 6 d. š. m. atsibuvo šv. 
Jurgio draugijos metinis susi
rinkimas; susirinkimas buvtf 
“Laisvės” svetainėje. Atlikus 
nekuriuos draugijos reikalus ir 
priėjus prie laiškų skaityčio, 
tuoj aus pasirodė komunistų no
ras pasigauti draugiją j komu
nistų varžą. Tai buvo prisiųsta 
laiškas iš komunistų “draugijų 
sąryšio”, kviečiant draugijų 
prisidėti prie jų “sąryšio”, ku
riame daugiau nieko nėra kaip 
tik keletas mažų komunistų 
kuopelių. -Prasidėjo tuojau? 
diskusijos: už prisidėjimą ir 
prieš. Komunistai buvo drūčiai 
prisirengę ir sutraukę visas 
savo davatkas, kurioms vado
vavo 
draugija turi virš 1,300 
ir todėl komunistai 
kas^ tik galima, kad 
pritraukus prie jų 
Paskui, žinoma, butų 
sis,, kad juos remia tokios didė
lės draugijos, kaip i 
draugija ir tt. Bet 
tams taip nepavyko, 
visai nesitikėjo.

Nežiūrint to, kad 
tams vadovavo “pats Bimba” 
ir susirinkimas buvo komunistų 
pastogėje, “Laisvės” pašiūrėje, 
bet niekas negelbėjo. Opozicija 
pasirodė tokia drąsi, kad komu
nistams rėžė. į akis kaip dilge
lėmis ; •nekurie net 
pradėję komunistų 
kad, girdi, jau 
mušama. 'Balsuojant, 
nistų pakvietimas prisidėti prie 
jų “sąryšio” ir prisiųsti dėle-, 
gatus į jų “konferenciją”, tapo 
atmestas netoli trimis ketvirta
daliais balsų. 'lai didelis pažy
mėjimas komunistinės “įta
kos”, apie ką jie taip daug vi
suomet giriasi. Po pralaimė
jimo komunistų tik veidai nu- 
tyso; o akys pasidarė baltos 
kai0 nigeiiu. Pagalios pasirodė 
labai “sarmatlyvi”, kaip jauna
vedžiai ant rytojaus!... Bet ir 
nebaikos gauti tokį skaudų 

■ “kiką” savoje pastogėje. Juk 
tai daug aršiau nei kad aną me
tą, kai Pruseika nuo airišio 
gavo mušti saliune už išgertą 
stiklą,* alaus.

Atmetimu šio komunistų pa- 
neužsibaigė jų 

pralaimėjimas; taip pat tapo 
pareikšta (ir nutarta), kad joki 
politiniai atsišaukimai ar laiš
kai neturėtų būti visai priima
mi ir svarstomi paprastuose 
mėnesiniuose draugijos susirin
kimuose. Komunistai, reiškia, 
negalės daugiau nei nosies įkiš
ti i Šv. Jurgio draugiją. O dar 
visai nesenai šita pati draugija 
priklausė komunistų sąryšiui.

šv. Jurgio draugija užtaisė 
komunistams taip, kaip Lietu
vos ūkininkas savo kiaulėms: 
jeigu negali atginti nuo daržo, 
tai daržą aptveria tvora; bet 
kaip jau ima pievas knisti, tai 
suvelia į nosis d ratus ir tuo
met jau turi būti spakainoš. Su 
šiais sutvėrimais kitaip pasielg
ti negalima. Jeigu viename su
sirinkime nieko nelaimi, tai jie 
rengiasi prie kito susirinkimo. 
Ir taip draugijas jie vargina ir 
vargina. Bet kuomet metiniai 
susirinkimai nužypii kokios li
nijos turi draugija laikytis, tai

Jeigu mėgstat kavą, tai turit tikrą 
pavaišinimą laukianti jūsų. Rytoj 
ryte naudokit IJorden’a Evaporated 
Pieną savo kavoj. Tada tai įver
tinat ką reiškia puodelis kavos už- 
baltintas su Evaporated Pienu.

Jeigu jums patinka geros smeto
ninės z upės kaip tai tamatų sme
tonine arba nupūrarų zupė, dary
kit ją su Borden’a Evaporated Pie
nu ir tada tėinykit kokias jūsų 
šeimyna darys pastabas prie sta
lo, kuomet valgo.

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien. tl

1555 W. 12th Sįreet
II augštas. Room No^ 4 

CHICAGO, ILU
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

H

pats Bimba”, šv. Jurgio 
narių 

darė visa 
draugiją 

“sąryšio”, 
jau girę-

ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių murinj 

bungalow ttž
$4950

$.500 įmokėti kiths. po $50 j mėnesi 
' 2 flatų namas apšildomas garu

$10,000
000 įmokėti, kitus kaip rendą. 
Viską padarysime naujausios 

mados
Polley Construction 

Company
4421 Irving Park Blvd. 

Tei. Palisade 2977

M
M
H kvietimo dar

*

M

M

M
H

M

šv. Jurgio 
komunis- 
kaip jie

jau buvo

perskaudžiai 
komu-

M , I _
2 mažesni susirinkimai šios lini- 
S )qs peržengti negali. Komunis

tai čionai turi sustoti, šitaip 
turėtų daryti ir kitos draugijos.

A. P. Serbas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxsaaxaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxra

šviesą ir pajiegą suvedamu į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų. < /•

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pre». ,
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Jeigu mėgstšt pyragaičių tai ga
minki! juos su Borden’s Evapora- 
ted Pienu. Tas riebus karvėm pie
nas su palikta jame Smetona pri
duoda jiems malonų skonį. Tik 
pabandyk jį ir patirsit pačios.

Jeigu mėgstat gerus prieskonius, 
darykit juos su Borden’s Evapo
rated Pienu. Jūsų prieskoniai tu
rės skonį,/ kuris padarys valgymą 
visišku pasitenkinimu visiems jūsų
šeimynos nariams.

Horden’s 
dv’ejų 
nugHtas 
Ir mnžns 
riju).

daromas 
dydžių -*• 
(!« uncijų! 

(6 ««•

UNSW£tTgN«O 

evaporated 
MILK

UNSWEETENEO

VAPORATED
MILK

DYKAI
Jeigu norit žinoti kaip gamini valgius su 
Borden’s Evaporated Pienu, iapildykit ku
pono pažymint kokių receptų jums reikia, 
ir mes prisiusime juos jums, visai dovanai.

Tel. Lafayelte 4228
Plumbing, Heating • 

Kaipo lietuvis. lietuviams visados 
- patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W, 88th Chicago, UI.

Babies Love It
Duona 
Saldainini 
Žuvis

Vardas

Adresas

KUPONAS
MėsaKoHejėa
Pajai

Mrs. Winslows 
Syrup

Lithuanian 
No. 6

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUiLDING, NEW YORK

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyČiose. ! Murino Co.,Dpt.H.9.,9B-OhioSt.,C.Kiomo

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Ey« ('are” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

nu3vei.sk


Trečiadivnis, Šaukis 13, 1926

r • ” ' •
Ju rtas Šuildauskas, Baritopns

i Girti f f t

\ lll-colių —
■* - -...... III * 11

Jeigu kas važinėjusi po žaliuojančius laukus, negali išsisaugoti nuo 
sentimentų, švje'i saulutė, šieno kaugės, up<‘lių čiurkkemmas, gražus 
saulės užsileidimas. Visi šitk dalykai ir dar daugiau yra rekorduose. 
O kitoj pusėj rekordu yra puikiauaias 'dalnoą,

’ HH-colių—75c , i .
Juozas^ šuildauskas, 
, Baritono

'Atneša Diedas
16029-F 4 Kukulių Viedrą

Motule Ma!

»««07-F

Jonas Butėnas
Basso

i Vai Varge, Varge 
16023-F | a;, Ištyau I Girele

į Litai
16016-F I Leiskit J Tėvyne

16012-F

16010-F

I Vilniaus Kalneliai
| Kur Bak’.žė Samanota 

9

Jonas Butėnas
< Basso

’ Neaigrauding,
< Mergužėlę
.Aš Mergytė*

16009-F I Stasys
f Oi Mergelė

Kazys J. Kriaučiūnas, 
. Tenoras

I Dūdele
■ Godeles

Columbia
PHONOGKAPHS į nu

Puikų# plaukai turltų būti kiekvieno# 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas

bet 
eina

Rjjffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pr,žiūrėkit getai savo plaukus ir pa1- 
vo# odų pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
JUSW Kulvos oda neivatiomis baltomi. 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonkų Rutile# už 65c pa# 
tavo vaistininkų' šiandien, arba 75c 
tiesiog per paiitų iŠ laboratorijos.

F. /.D. RICHT^R & CO. 
Bcrry <Jlr Ecuth Sth S ta.

Biooi;i,n, N. Y.

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Nuošimčiai Dykai

Central Manufacturing District
1112 West 35th Street

CHICAGO

Bank
Garsinkities Naujienose

1H001-F
Jonas Ramanauskas
Švinant Aušrelei 
Kam šėriau žirgęlj

Kostas Sabonis, 
Baritonas 

ištnnn.Fl I Beržynų Eina Ona
1 • Atvažiavo Sveteliai

Igrajino Columbijo.s 
Orkestrą

vrnon i? ' P°lka
r Polka—Mazurka
i Vilniaus Vairas

16022-F i Rinkinys RusiškųRusiškų| i k 111 n 111 y h 

l Melodijų

Suirusia
IliOOS F'

gyvenimo. 
Vairas 

Tosra, Vairas
Naujas instrumental- 

nas Trijo
irn«>7 F J Mei,fs Ir -,ausn’y 
160Z/-1 “Stasės“ Polka

Jgra.iino Rusiška Ba
lalaikų Orkestrą 

fPolka “Oj-ra, Oj-ra” 
16021-F Pas D’Espagne.

1 Vairas

f Vestuvių Geliu Vairas 
16020-F- Mano Slavokiškas 

Valcas

Pradėk savo taupymo sąskaitą šiame banke 
prieš Sausio 15-tą ir Jus gausite nuošimčius 
nuo pirmos Sausio.

Tas duoda Jums galimybę perkelti į čia Jūsų 
sąskaitą patogiausiai ir susipažinti su ponu 
Jonu Czaikauskiu, Lietuvių Skyriaus vedėju. 
Tūkstančiai lietuvių yra jo draugais ir jis pa- 

. deda jiems įvairiais budais jų finansiniuose rei
kaluose. • * M'.'

Ateikite šį vakarą — bankas yra atdaras nuo 
6:00 iki 8:00 vakare. ,.r

P-nas*Czaikauskas Jus kviečia. *

NAUJIENOS, Chicago, Tll.

Pastabos
S4’nas metas praužū-prabūgo 

i< štai vėl mes \ atsistojome 
naujo melo prieangyj. Reiškia, 
musų \gyveninio valas ir vėl sy
kį apsisuko ir mos pavažiavo
me arčiau galo. Ir U)2o metai; 
kaip kad ir visi pirmesnieji, 
žuvo ant visados, ir tik jo žy
mės- pasiliks istorijos lapuose. 
Laikus bėga, kaip vanduo, ir 
sykiu žmonių gyvenimus. z.

Pasižvalgius po lietuvių gyr 
veninių Apierikoje, o ypač po 
musų laikraštiją, žinomi pra
bėgusiu gyvenimo laikotarpiu 
matosi daug ir kibai daug ne
švarumo. Musu laikraščiai, o 
ypač komunistiniai, daug pri* 
virė smalos, ir kiekviena, kuris 
tik ’nekdmunis.las, smalavo. Ši
tie, atsiprašant, laikraščiai die
na iš dienos demoralizavo žmo
nes ir nuodijo savo skaitytojų 
protus, skleisdami melus. Me
lai ir šmeižimai lai komunis
tų laikraščių kasdieninė duona,

su sveiku protu 
tik seka ir tč- 

judūjimą-poli'tiką 
pripažins, kad 
be atlaidos nuo- 
griežta kovų su

Kiekvienas 
žmogus, kuris 
mija lietuvių 
šioje šalyje, 
‘‘Naujienos” 
sekliai vedė 
visokiais Žmonių mulkintojais, 
o ypač su komunistais. Kuo
met komunistai mulkino žfho- 
nes, lai “Naujienos” visus ko
munistų melus kėlė aikštėn, o 
juos pačius skaudžiai per visus 
šenus plakė gyvenimo lakiais. 
Ir tuoini “Naujienos” savo 
skaitytojams davė rimtos me-

taigi laimingos kovos -Nau
jienoms” su žmonių mulkinto
jais ir sekančiais metais! ‘‘Nau
jienų” skaitytojai seks lų ko
va ir sems iš to sau medžiaga.

—Kalvis*

gr Oulbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
Karšų ir aifikų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St-
i

BANK

LIETUVIAI .IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES'SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite,pirkt dau'g pigiau tiesiog 
nuo išdirbių. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furniėių. Mes 
galime užganėdinti) teisingu patarnavimu. Darbą ir rnaterijolą garan
tuojame, musų kostunneriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas^ ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnilure Go.
6637 South Halsted Street 

Telephone Wcntworth 6890

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

✓ Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 18it

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

Neuėliomis nuo(9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS .

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. / 
Telefonas Chanai 2552

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

1 1 
Tel.

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001~
Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

mis
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Fanedtlio ir 
PttnyČios.

3241

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Rodm 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77'

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikru* 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.....................................  Atkirpk čia
Dataf Sausis 13, 1926

cORPORAT,°*
>** PRESENTFOR
UNITED PR0FIT-Siwį^kR&V5

11.......    .......... h

JOHN B. BORDEN
/ 

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600 
k,,n.................................... —.......... ■ J

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas: ' ,
• Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue 
f

Miesto Ofisas: 127 N, Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
landė' po pietų ir vakare. z 
SPECIALISTAS egzaminavojime 

‘abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus. •

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 S. Halsted S’U Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Te). Cicero 8226 
Ant Bridgeporto Seredoj *nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. V. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

.■■■■ininmi iiiii—i «!■—■

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS 

5349 So. Herinitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

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

E PAI D TO

RING CORPORATION

M r s. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted,St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi ukuie- ' 
rijos kolegiją; 4 
ilgai praktika- ■ 
vu«i Fennsyl-1 
vanijos ligon-1 
bučiuose. Sąži-| 
ningai patar- I 
nauja, visokio-1. 
se ligose prieš I 
gimdymą, laike ■ 
gimdymo ir po R 
gimdymo.

Už dyką pa- ■ 
tarimas, dar iri 
kitokiuose rei- H 
kaluose . mote-K 
rims ir mergi- E 
noms kreipki- E 
t€s, o rasite pa-l 
getbą.

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

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomi^nuo 10 valan

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

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

3464 So. Halsted SI.
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 DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5f07
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
—*

Ofiso Telephonns Boujevard 7065
tfzidencijos Tol. IJifH.vette 5798
)r, A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 8<>. Halsted St. 

Rezidencija L-~‘ 4449 So. California Avė.

DR. L E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONtVID, M. D.
1579»Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: «1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. TeL Brunsvrick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

. .......... .... —>
i

Boulevard 8686
Res. 6504 'So. Artesian

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9-M2 dieną, 7—9 vakare

* Kasdien
........——----------—

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnx

►4

Dr. Lawrence P. Slakis
* . DENTISTAS
4454 So. Westem Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * 

XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albahy Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiąp valan-' 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

. ......................... ' ' \
Res. 6600 S. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.> --------------------------- ----

Tel. Blfd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA

gai pa
tarnauja motė

ms prie $ęiTr»<13r— 
noo, ' patarimai 

i moterims 
r merginoms.

8113 South 
Halsted S't.

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis .specialistas

3265 S<>. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

i Nekėlioj 9 iki 12 ryto
l Akiniai $5 ir augfičiau i

^DR. HERZMAN***
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE UHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedtliomi* no*

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
z

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., C%ieajre 

arti 31 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
diliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.AJL BLUMENTHAL

Optometrht 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
. Kampas 47-tos

ant 2 lubų j

DR. M. J. SHERMAN
' Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phpne Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

r ‘...
DR. F. A. DULAK

. Specialistas Gydyme
Akis, Ausų, Nosies ir Gerklės 

Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue • 
Jtamp. Noble St. Tel. Armitag# 0664. 

Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 
Nedalioj U) iki 12 dieną.

Rezidencija: 2950 Ix>gan Blvd.
Tel.fBelmont 5217.

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, austi, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 8 iki. 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

>—^-\\i-----
Butkus Undertaking

Co., Ine. \
P. B. Hadley, Llcensed

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Caual 3161



Editor P. GRIGAITIS
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MOKYKLŲ UŽVEIZDA PRIEŠ MILITARIZMĄ

PATRIOTŲ” TRIUKŠMAS

NobiesDIKTATORIAUS PANGALOSO KRAŠTE

ČIČERINAS SVEČIUOSE PAS GEN. SEECKTĄ

Viso

Kas kuomi mus ga-pas

Smetonos

valstybi

barzda ir .savotišku vai

Balu

portfeliais ir

psėudo

- kad visoj armijoj 
kelias ir sako “koc

Kaunas, 
22-2JI-25

; — I4|mv- 
w praaėji- 

Karuža

— avižę 
socialisto

išelido ir kad ."Amen

Smagu t(51, kol bn- 
Bet koks ’išrokavimas

Avietėnaitė
Mussolini” i

“Ryto” No. 282 tūlas “katali 
kas” savo^straipsnyje

Bažnytinio Lietdvos Gyve-
pripažįsta, kad

Dr. Nobies pranašavimai

Byra—pokeriu; Ma 
amerikoniškumu 

ir biliardu; Dr. šliu 
prelekcijomis, laisvama-

Eina garsas nuo rubežiaus 
valiuta vežti,

ketinhpais vestį;
dabai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

— skandalu Tau- 
Mikas *ir Kipras, 
namų pastafymu

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ SUKILIMO 
MALŠINTOJAS ' ’

Dr. Nobies prieš kokias pen
kias dešimtis metų baigė medi
cinos mokslų Syracuse universb 
'tete. Bet vėliau susidomėjo ge
ologija ir toj mokslo srity j yra 
daug nuveikęs ir yra skaitomus 
gan įžymiu geologu. Vienok pa
sauliui jis yra labiau žinomas ne 
kaipo geologas, ale kaipo žemės 
drebėjimų ir potvinių pranašas. 
Sakoma, ka^ jis išpranašavęs 
San Francisco; Japonijos, Pietų 
Amerikos ir kitų šalių žemės 
drebėjimus.

Paskutiniais keleliais metais 
laikraščiuose pasirodydavo fan
tastingų pranašavimų apie že
mės drebėjimus ir potvinius. 
Tie pranašavimai priklauso Dr. 
Milton A. Nobies, Amerikos ge
ologui.

piie
nau-

kad nuo

šėrininkui nors 
etų b-ves reika-

Neišmanėliai plepa, kad Lie
tuvoj visiems trūksta, pinigų. 
Netiesa! štai pasižiūrėkite, ką 
prabaščiai saVo seime nusibalsa- 
vo ateinantiems metams.

mus nupešti.
Pasilik, sesute, sveika, pabu

čiuot ant kelio,
Su milijonais nepražūsiu sveti

moj šaįelėj. , | „
Sesija baigės, buvo kova, žmo

nės daug plepėjo, /
Iš pozicijos keli vyrai j ūpas net

» padėjo...
Jau pavasaris išaušo, kraštas 

renka seimą,
Nebegrįžta iš kurorto palydėta 

šeima.

Amerikos spaudoje telpa gana palankių naujam Grai
kijos diktatoriui Pangalosui žinių. Jos sako, kad kraštas 
esąs ramus ir gyventojai pasitenkinę savo valdovu. Bet 
Europos laikraščiai praneša apie Graikiją visai ką kita.’

Antroje gruodžio menesio pusėje įvyko vieriame di
desniųjų Graikijos miestų, Salonikuose, burmistro'rinki
mai. Rezultatai jų buvo tokie: laimėjo socialdemokratų 
kandidatas Patrikios, kuris gavo 8,222 balsų; o valdžios 
kandidatas gavo tiktai 4916 balsų, ir trečias kandidatas 
— 907 b'. Gi 45,000 balsuotojų visai nedalyvavo rinkimuo- 
se! '

Kad privertus piliečius balsuoti, valdžia sumanė įve
sti privalomą (priverstiną) balsavimą.

KOMUNISTAI — FAŠIStŲ 
DRAUGAI. /

Kunigaikštis 
Beržinskis 

ant čekių, orderiu

Butų daug sveikiau ir pačiai Maskvai 'ir jos garbin-Į Daukr kairiųjų dešiniųjų žada 
tojams, kad ji liautųsi veidmainiavus ir pradėtų elgtis, 
kaip padorus žmonės. Jeigu politikos reikalai ay kas ki
ta vėrčia Rusijos komunistų vadus draugauti ir myluo
tis su visokiais “buožėms”, “kontr-revoliucionieriais”, 
kapitalistais, atžagareiviais ir panašiais gaivalais, tai 
kam jie dar mėgina nešioti “proletariato liuosuotojų” nja- 
ską? Kam jie mulkina protiniai nesubrendusius vyrukus 
ir merginas tuščiomis pasakonlis apie “komunizmą”, ku
rį jie Vatys nuolatos trempia po qavo kojomis?

Šita veidmaininga komedija ilgai tęstis negalia Kas 
kitus apgaudinėja, anksčiaus ar vėliaus tampa pats ap
gautas !

vanijoje jį vaikai pamatę saky
davo “Jesus, what funny "f ase 
he has”; Vanagaitis 

Maliauskas —
ir žemaitiškais “nesu

|7.00
3.50
1.75
1.25

Toks išvedimas daryti butų 
peranksti. Po|vinių Europoj ir 
seniau buvo, o vienok ji nežuvo. 
Mokslininkai į Dr. Nobies žiuri 
gan skeptiškai. Jie sako, kad 
jo teorijos esančios Be jokia pa
grindo.

Laikas, žinoma, .parodys kiek 
jo pranašavimas apie Europos 
katastrofą yra teisingas. Gali
mas daiktas (kaip daugelis mok- 
liniųkų nfiano>, kad Dr. Nobies 
teorijos* nėra moksliškos, bet jis 
tik turi nepaprasta laimikį pra
našauti. «

daug kalbama
Uzfalussi, kuris 

karštai 
Kari-

Į dabartinio seimo rinkinius 
valstiečiai liaudininkai buvo su
siblokavę su santariečiais. Liau
dininkų balsais seiman pateko 
santarietis adv. Rapolas Skipi
tis,, buvęs vid. reik. min. Bū
damas seime, jis nesilaikė llaud. 
frakcijos disciplinos ir dėl to 
liaudininkai jį prašalino iš, savo 
tarpo ir seimo.

Dabar p. Skipitis užsimanė 
įeit į seimą per kįtas duris. Jis 
su grafu Zubovu, Dr. Alekna, 
Leonu, Naruševičium ir šalčiais, 
t. y. Santaros partija “in corpo- 
re” išleido “Ūkininkų Balsą”. 
Savo programoj j ię pareiškė: 
“Steig. seimo paliktoji dvarams 
žemės norma negali būt nusa
vinta nū sumažinta”.

Permažai dvarininkų Lietu
voj, kad santariečius seiman iš
rinkti!

Santara pagimdyta 1917 visus I 
etapus perėjusio ir pas juoda
šimčius atsidūrusio barono ši
lingo ir “get rich (pliek” specia
listo Petrulio.

mis; 
fobija 
griaunamais argumentais”; Do
vydaitis — “Biblija ir Babeliu”; 
Kanorkus — į Ameriką važiavi
mu; Vilimas -t “fašistų” orga
nizavimu; Grinius — anekdo
tais; ’ Laukaitis — kramolišku 
medalių; Olšauskas — makaro
nais; Erestas karjera — mat, 
čia profesorius, o Šveicarijoj ga
lėtų būt tiktai šveicaras; fcecchi 
ni — supuvusiais kiaušiniais; 
Tanias Žilinskas — kad, jam iš
važiavus, jo gaspadinė už Kai-

Superintendentas McAndrevv-atliko tiktai savo, kai
po jaunuomenės auklėtojų, pareigą.

Jeigu mes norime, kad pasaulis žengtų priekyn, tai 
mes turime rūpintis, kad naujoji karta ieškotų savo idea
lų ne kruvinuose mušiu laukuose, bet ramaus darbo sri
tyse. žmonės turi mokytis statyt ir kurt, o ne griaut ir 
naikint. Tokie baisus dalykai, kaip ta pasaulio skerdynė, 
kuri tęsėsi nuo 1914 iki 1918 metų, turi būti ateityje ne
galimi. •

Chicagos mokyklų užveizda išreiškė savo straipsny
je tą, ką šiandie supranta kiekvienas doras ir protaujan
tis mokytojas. Jeigu tie “patriotai”, ką prieš jį kelia triuk
šmą, nesutinka su jo nuomųne, tai kodėl jie ne parašo kri
tiką, bet smerkia jį? Butų gaila, jeigu jų riksmas nugąs
dintų jį ir priverstų atsižadėt savo įsitikinimo.

Kuomet bolševikai eina šitokiais keliais, tai tiktai 
visai maži “beibės” gali tikėti, kad jiems tikrai rupi “pa
saulio revoliucija”.

ArriVrikon importavo;
• stebuklais; Romanas

Socialdemokratas paskelbė 
slaptą cirkuliarį brostvininkišku 
draugijų, sąjungų ir sąryšių, 
-kuriame Ukmergės apskrities 
katalikų veikimo centras pra
neša davatkoms, kad rinkimai į 
Lietuvos seimą įvyks 1926 metų 
balandžio mėnesyje.

Tas laiškai klerikalų orakulų

Žemės drebėjimu ir pot 
vinių pranašas. — 
Vengrų generolas ku 
ris gina socialistus.

1922 m. balandžio mėnesyj 
Mississippi klonyj įvyko bai
siausias potvinis. Dr. Nobies 
dar kovo 27 d. pasiuntė Philadel- 
phijos laikraščiui “‘Rorth A- 
merican” tokio turinio laišką:

“Meksikos įlankoje reiškiasi 
vulkaninis veikimas. Tatai pa
gimdys neįmanomai didelį lietu 
Mississippi ir greitimai * esan
čiuose kloniuose. Galimas daik
tas, kad lietaus kiekis . viršys 
Daytono potvinį, o Mississippi 
abiem pusėm praeis tornado.

“Potvinis turės įvykti' bėgiu 
sekamų trijų dešimčių dienų. 
Esamos tvankos, manę suprati
mu, tegalės tik laikinai vandenį 
sulaikyti, ir tod,el potvinis įvyks 
ne laipsniškai, ale staiga, kai 
vanduo prasimuš pro tvan-

dyje Lietuvos katalikai eina ve
lykinės išpažinties atlikti.

Tamsios bobelės nebalsuoda- 
mos už kuniginius sąrašus ne
gaus išrišimo ir dėl to pamanys:

Geriau čia ant,žemės krikščio- 
nišką-demokratišką peklą at
kentėti, tat, jau po smert tikrai 
gausiu karalystę dangaus.

riukščio ištekėjo; 
Jonas * Gediminas 
Klausutis
ir vislir viso savo tutulo rašymu 
(a'hierikiėčiams būt sunku “su- 
spelinti”); proį, Garbačauskas 
— dvasiomis; Sutkus — a. a. 
Vįjkolakiu; A. Vaičiūnas^ — kad 
gieda žemiau už karvę; P. Vai
čiūnas — kad laimėjęs premiją 
už “Sudrumstą Ramybę” leido 
kunigams išbraukyt kas jiems 
nepatinka (pav. “musų klebonas 
į mitingą išvažiaVo”); Tumas — 
laisvamanių, šlųibavojimu.

L. Merikontas.

nors 
aparatas

bet dalyvauja 
kodėl paS mus

■ lųiteivis.
auklėjimą.

Audapešte 
apie generolą 
masiniame susirinkinie 
gynė socialdemokratus 
ninku rateliuose kalbama, kad 
gen? Uzfąlussi busiąs atiduotas 
teismui, nes vengru generolfii 
esą negarbinga priklausyti so
cialdemokratams. #Gen. Uzfalus
si vienok nepriduoda tam suju
dimui didelės svąybos.' Tarp kit 
ko laikraštininkams jis pareiš-

Chicagos viešųjų mokyklų užveizda (superintenden
tas) Willi<rm McAndrew parašė straipsnį žurnalui “Edu- 
cational Revievv”, patardamas auklėti jaunuomenę ne mi- 
litarizmo, bet taikos dvasioje. Tarp ko kita jisai išreiškė 
nuomonę, kad iš mokyklų, viešųjų aikščių, sodnų ir kitų 
vietų, kurias lanko vaikai, turėtų būt pašalinta karo pa
veikslai, kanuolės, statulos su šautuvais ir kardais ir vi
si kiti “skerdynių simboliai”.

Tas mokyklų užveizdos straipsnis sukėlė audrą vie
tinėje “patriotinėje” spaudoje ir įvairiose “patriotinėse” 
organizacijose. Seni generolai, Amerikos Legiono vadai, 
politikieriai, pamokslininkai ir panašus elementai ėmė 
skelbti protestus, šaukti “pasipiktinimo mitingus” ir ra
šyti rezoliucijas prieš p. McAndrevv, kaltindami jį “kil
niausiųjų Amerikis tradicijų paniekinimu”.

Štai dar vienas charakteringas incidentas Rusijos 
komisaro Cičerino diplomatinėse kelionėse r

Laike savo atsilankymo Berline jisai padarė vizitą 
generolui Seeckt’ui, ir netik padarė vizitą, bet ir valgė 
pas jį pusryčius. Tuo gi jtarpu gen. Seeckt yra tas ašmuo, 
kuriam 1923 metais Vokietijos valdžia buvo pavedusi 
malšinti komunistų sukilimą ir kuris tuomet uždraudė 
komunistų partiją!
• Visos Kommterno sekcijos per dvejetą su viršum me
tų rėkė, kaip už liežuvio* pakartos, kad gen. Seeckt tai 
“darbininkų budelis” įr kad jo “rankos aptaškytos revo- 
liucionierių^krauju”. O dabar.vienas stambiausiųjų komu
nizmo šulų, iš pačios Maskvos, atlankė jįr kaip gerą pažį
stamą, ir svečiavosi pas jį. • • •

Dar yra suprantama, kad čičerinas ląnkė Vokieti
jos užsienio reikalų ministerį Stresemanną ir kanclerį 
Lutherį, su kuriais jam reikėjo vesti diplomatines dery
bas. Bet gen. Seeckt nėra valdžios narys., Pas jį eiti bol
ševikų komisarui nebuvo jokios pareigos. O betgi jisai 
nuėjo, — apsivilkęs geriausiu fraku, kokį tiktai jisai tu
rėjo savo “revoliuciniame” čemodane.

Prieš pat žemės drebėjimą Ja
ponijoj Dr. Nobies New Yorko 
laikraščiams pasiuntė tokio.tu
rinio' telegramą:

“Dalis Japonijos, tarsi atski
lusi, nugrims į vandenyną. Ga
lima^ daiktas! jog visa salą pra
nyks”.

Kelioms valandoms praėjus 
po paskelbimo to pranešavimo 
Japonijoj įvyko baisiausias že
mės drebėjimas istorijoj. x

,Dr. Nobies nelrfiko savo pra
našavimų išsipildymo rekordą. 
Jisai sako:

“Tai prilygsta # merginos pa
bučiavimui 
čiuoji 
butų pažymėti užrašų knygutėj: 
šiandie po pietų aš pabučiavau 
Mary Jane?’ Tai tik sunaikįna 
visą pasitenkinimą”*

Rugpiučio 18 d. 1912 irk Phi- 
ladelphijos laikraštis “Public 
Ledger” apie Dr. Nobies rašė:

“Manoma, kad l)y, Nobies 
yra vienintelis Žmogui kuris 
pakankamai pažįsta gamtos jė
gas, kad galėjus atspėti žemės 
drebėjimus”.

Pereitą pavasarį Dr. Nobies 
(Žiūrėk “The Dearliorn Inde- 
pendent”, April 18, 1925) pa
skelbė pranašavimą, jog vienai 
trečdalis sausžemio bus vandens 
apsemtas 
ja, dalis Pietų Azijos, daugelis 
Europos šalių ir šiaurinė Afri
kos dalis bus vandens apsemtos, 
žmonių žusią milionai. Vietoj 
tų nugrimzdžiusių žemių 
South Sea Islands iškilsiąs

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St, Chicago, 
UI. — Telefonas) Koosevelt 8510.

Subscription Ratas j
*8.00 per year in Canad*.
$7.00 per year outside of Chicago. \
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

“Viena dabartinės ‘ Italijos 
politikos keistenybių yra pri
vilegijuota padėtis, kuria, 
matyt, naudojasi komunistų 
partija. Išrodytų, kad labiau
sia anti-nacionalė iš visų Ita
lijos politinių partijų turėtų 
būt aršiausiai persekiojama. 
O tuo tarpu yra visai priešin
gai. Jus oficialis organas esti 
retai konfiskuojamas ir jam 
yra duodama (langiaus lais
vės kritikuoti, negu kuriam 
kitam laikraščiui. Komunis
tų atstovams yra leidžiama 
sakyt parlamente ilgas kal
bas, už kurias kiti atstovai 
butų metami lauk. Anądien 
fašistinė valdžia priėmė ko
munistų pataisą pfie savo 

» verstinę arbitracijos įstaty
mo, paaštrindama patvarky
mą prieš lokautus.

“Tai yra gal būt dėl to, kad 
komunistiniai fašistinės val
džios kritikai daugtfmą savo 
tulžies išlieja ant ‘buržujų’, li
beralinių ir demokratinių 
partijų ir negali paslėpti sa
vo pasigėrėjimo Mussoliniu, 
kuris elgiasi taip, kaip Leni
nas. Be to, cynikai sako, kad 
Mussoliniu! reikia palaikyti 
komunistų partiją gyvą, 
‘idant galėjus kasdien gelbėti 
šalį ^uo bolševizmo’. Paga
liau gi, net ir autokratiškai 
valdžiai yra reikalinga opozi
cija (geriausia, ne per smar
ki), nes kitaip prasidėtų‘•Ki
virčai jos šeimynoje.”
Tai šis korespondentas aiškių- 

aiškiausiai patvirtina tą faktą, 
kad komunistų partija Itąlijoj 
yra niekas daugiaus, kaip fašiz
mo ramstis.

sus '
Štai: Gabrys 

biusto sudaužymu; Purickis 
sacharinu; Petrulis

I ąių pinigų šinkavimu; Krupavi 
I čius
stybinio turto dalinimu; Yčas— 
bankų ir bendrovių organizavi
mu ir likvidavimu; Voldemaras 

I— bylomsi; Smetona — troški- 
I mu dar kartą tapt prezidentu; 
I Galvanauskas 
[tų Sąjungoj; 
Į Petrauskai —
ir prieš Perkūno trenkimą atsi 
laikymu;
rijona
“Karmen 
pas
nybe ir tuomi, kad pirmą liet/ivi 
kunigą 
Bučys
— šėraię ir lašinius; Vailokaitis
— nelaimingu flirtu; Garmus— 
kartuvėmis ir “davatkomis’'; 
Brazidlevičius ir Morkus įsa
kymais “sųlyg įsakymo 
tis — Rezignacijomis ir "“vis ant 
vietos”; Bistras 
burbulais; Bortkevičienė 
baudomis; Pronskus — :

| nimų., daugumu ir “teljetoniška 
dvasia”; Balys Sruoga —teatrą 
užvaldžiusių variagų ir'invalidų 
kritika (Jurgis Zablockis); gen. 
Žukauskas 
pirmiausia
kolvek padarysim”; Nagevičius
— didumu, Karo muzejumi ir 
Kad apsivedęs niekam žmonos 
neparodo; ,Bulota 
peilio žirnius valgo; Vileišis — 
kad dvi dukteris viena diena, už 
daktarų 
koniška technika” 'pirmiau pasi 
reiške (Waterburyj gimė Deve 
niukas) 
Įėjimu j 
mu bažnyčias, lankyti
— plentų taisymu; Inž. Visockis
— pagyromis ir šventosios Uos
tu; Oleka
Gira •— bftlševikams, o 
krikščionims panigirikų rašy
mu ir chorisčių, gnaibymu ; Ma
kauskas sapnais apie Amerikos 
“chiękens”; Čarneckis—pana
šumu į Kristų — mat, Pennsyl-

1739 Soath Ualsted Street 
(.'hicaKo. UI.

Telephoee Roonevelt 8590

“Aš negaliu« suprasti, kodėl 
užsienyj socialistai turi ne tik 
lygias teises su kitomis politinė
mis partijomis, 
net valdžioje, < 
tai negalima. 
Aš< gavau kąri ši 
Socialistu i»ane padarė gyveni- 
ma^ir gyvenimo faktų studija
vimas. As esu įsitikinęs, kad 
socializmas yra teisingas. Aš 
mahauj had ne tiek socialistų 
partijos, kiek gyvenimo intere
sai reikalauja, kad inteligentija 
prisidėtų prie socialistų judėji
mo. Nė vilias išmintingas žmo
gus nebandys užginčyti to fak
to, kad ateitis priklauso tam ju
dėjimui.” -- K. A.

Senai yra pastebėta, z kad iš 
visų opoziciniu partijų Italijoje 
komunistai geriausia sutinka s\i 
juodmaršlcinių valdžia. Kuomet 
kitų partijų vadai yra užpuldi
nėjami, tai komunistus juod- 
marskiniai beveik niekuomet ne- 

I kliudo. Kuomet kitų partijų 
| laikraščiai yra kasdien perse
kiojami ir uždarinėjami, tai ko
munistų organui “Unitą” tik la
bai retai tenka nukentėti.

Atsimokėdami už šitokį fa
šistų palankumą, ir komunistai 
yra nusistatę gana draugingai 

I Mussolinfo valdžiai. Jie,z paV. 
dalyvauja parlamente, iš kurio 
yra pasitraukusios visos pozici
nės partijos, ir padeda fašistams 
svarstyti jų despotiškus “įsta
tymų” sumanymus. ,

Tuo gi tarpu mūsiškiai komu
nistai, apgaudinėdami publiką, 
skelbia, kad Italijoje vien tik ko
munistų partija “griežtai kovo
ja” prieš fašizmų!, Ir jei^u 
jiems nurodai aukščiaus minė
tuosius faktus, tai jie šaukia, 
kad tai esąs “šmeižtas”. Pa
klausykite tečiaus, ką pasakoja 
Chicagos “Daily News” kores
pondentas, Kiram K. Moderwell, 
savo telegramoje iš Romos. Ji
sai pvaneša: •

vos 
metai ar 
jau busime išmirę’..

Dr. Nobleą mano, jog verži
mosi europiečių Amerikon irgi 
yra reikšmingas prajovus. Esą 
Europos žmonas lyg nujaučia 
besiartinančią katastrofą ir 
skubinasi nuo tos nelaimės pa
bėgti, išvedami į Ameriką 
meno kurinius. Pasak jo, gam
toj veikia tarsi koks atjaunini
mo procesas. Kai žemė nubied- 
nėja ir pasidaro nebenaši, tai ji 
tampa vandens apsemta, o jos 
vieton iš* jurų dugno iškyla že
mynas, kurisryra turtingas mi- 
neralrnėmią druskomiiA. Todėl 
naujoje žemėje augalai gerai au 
ga, ir žmonėms yną len^vym gy
venti. Girdi, musų žemelė jau 
daug tokių katastrofų esanti 
pergyvenusi.. v '

Dr. Nobies pranašavimai ypač 
įdomu prisiminti ryšyj su pas
kutiniais įvykiais Europoj. Kaip 
žinia, pastaruoju laiku ten įvy
ko dideli potviniai ir žemės dre
bėjimai. Ką tai reiškia? Vadi
nasi 
pildosi įr iluropo^ prasideda ka 
tastrofu.

M. žaldokui. ęicero. 
manome, kad 
kiek mažiau ru 
lai, negu jums, Pagalios, jūsų 
“atsakyme” nėra jbkiųf Taktų, 
vien jėvadžįojimąi ir kolionės. 
Netilps.

Tas rašytojas netyčia pripaži
no, kad katalikybės tvirtinimas 
yra. šalies nepriklausomybės 
silpninimas ir atbulai. Kalbant 
apie vyskupą, Matulevičių, jis 
rašo, kąd “jam yra žinomos vi
sos aplinkybes, kuriose kūrėsi 
musų politinė nepriklausomybė 
ir dūliai kurios gal būt sunega- 
lėjo išvidinė katalikybė, 
administracinis 
nuolat sirgo”.

Enfered aa Second Claaa Matter 
rfarch 17th, 1914, at tha Port Office 
»f Thicago, III., under tha act of 
tfficeh 2nd 1879.

NAUJIENOS
Tha 1 ithuanian Daily N®wa 

foMished Daily Eicept Sunday 
hę Lithuanian Newa Fuk C*, laa.

ja* kontinentas 
sako: f

“Dar gal jus kalbėsite apie 
milionus žuvusių žmonių. Gal 

‘tai įvyks prie mano gyvos gal- 
0 gal iki to įvykio praeis 

b^ desėtkai metų ir mes

1925 metais visiems dangaus 
kupčiams buvo išmokėta valsty
binių phpgų algomis Lt. 1,440,- 
}62.00.

Gi 1926 metų biudžetą dalin
damiesi arimininkų sumokamus 
litukus jie pasiskirstė šitaip:

Kunigų algoms 1926 m. 
priimta:

1. Katalikų kunigams 1,376.302 1.
2. reformatų kunigams 33,760 1. 
3.1iuterių kunigams 60,560 1.
4. sta£iatikių popams 46,000 1.
5. sentikių popams....... 82,960 1.
6. žydų rabinams ......... ‘25,000 1.
7. karaimų ir mahometonų 600 Į,

Užsimokėjimo kaina 
Chicago je — paštu:

Metams .................. ........ .......
Pusei metų*______________
Trims minosiams ................
Dviem mivesiame ,
Vienam minėsiu! _____ __

Chicago je per nelieto jusi
Viena kopija .... —................
Savaitei ....... ............... -.......
Minėsiu! ----- ------------- ------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagbje, 
paltu:

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

Lietuvos ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____ _______ ____ 1..— >8.00
Pusei metų ......      4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisajkymu.

1,575,182 lit.

Well, “kaip danguj, taip ir ąnt 
žemės”! visur pabrango!

lApie Jvai^i118 Dalykus-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ13±XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

jas
nimo Lapas
musų dvasinė Vyriausybė mety
liai subankrutavusi, kad religi
ją kunigai pavertė biznio ir po
litikos įrankiu. Tarp kita ra
šoma':

“Kiekvienas gyvas katalikas 
neramiai žvalgosi, nusiskundžia 
vyskupais ir kunigais, kažkokio 
Mesijo laukia.

Na ir turėjome mes vieną ki
tą pasiuntinį deleguotą iš Vati
kano musų tikybiniems intere
sams pagelbėti. Atsimename 
juos. Tik jų presencija neiš
blaškė tamsių bažnytinio gyve
nimo debesų.

šiandien mes tuos tarpininkus 
nelygiai įvertiname. Man ro
dos, kad irdš musų pusės buvo 
netakto, klaidų. Nekalbant apie 
kitų nuodemęs, mums tektų pri
pažinti, kad dažnai mes grynai 
religinio charakterio reikalus 
pavertėme politiniu ginčų objek-

“Liet. Žinių” No. 287 yra pui
ki karikatūra užsienin išbėgu
sio Petrulio (garsaus “šeško- 
mo” nario) su sekančiu tekstu:

“Lietuvos finansams pagydyti 
padaryti dideli žingsniai?. — (i£ 
laikraščių). ' <

žemiau seka jš seimo dide- 
liausi^is žingsniais bėgantis 
rulis (už kurio karikatūrą apie 
maudynes ponia Bortkevičienė 
tapo taip žiauriai nubausta), o 
tapačioj štai ši dainęle: f i į l { y ,■ ’ J

Eina garsas nuo^ rubežiaus. -
Gaida kaip: Sudiev, /Lietuva, 
man linksma buvo gyvent tavo



Trečiadienis, Sausis 13, 1£3j NAUJIENOS, Chicago, III.

Sportas
Ką žmonės kalba apie 
Požėlos — Sarpaliaus 

ristynes
Sėdi du vyrai valgykloj ir 

ginčijasi:
“Beč jur buts”, kad Sarpa- 

lius laimės. / Požėlai nėra 
“chance” atsilaikyti. Sarpalius 
apsidirbs su Požėla taip, kaip 
jis apsidirbo su naujorkiškiu.

—Pamatysi, kaip Sarpaliaus 
ilgos kojos lakios ore atkir
to Antrasis vyrukas.— Požėla 
nėra toks veršis, kad leistų 
Sarpaliui uždėti “sizors”.

Kaip tuodu vyruku užbaigė 
savo ginčų, man nebeteko nu
girsti. Vien tik patyriau, kad 
žmonės visur su didžiausiu įsi- 
karvčinvimu ginčijasi delei bu
simų ristynių. Tur būti, jokios 
dar ristynes tarp lietuvių nesu
kėlė tiek kalbų, kaip dabartinės. 
Ir tai visai suprantama. Požė
la iki šiol dar nė vienų risty
nių nėra pralaimėjęs. Sarpa
liaus rekordas irgi yra “clean”. 
Jo irgi niekas uera paguldys. 
Tad jų dviejų susidūrimas ant 
mat rašo bus tikrai įdomus. Ri
sis juodu iki pergalės; jokio lai
ko aprubežiavimo nebus. Be 
to, risis amerikoniškai.

Požėlos-Sarpabaus ristynės į- 
domiomis daro dar ir tai, kad 
ir kitos poros bus nepaprastai 
geros. Risis vienas geriausių 
pasaulio ristikų Mariu Plėstina 
su George Jlill. Sivedų čem
pionas John Freberg susikibs 
su Bailinanti, o Bihun, ukrai
nietis, risis su rusų ristiku Bo
risovu.

Ristynių vieta — First Regi- 
ment Armory (IGth St. ir Mi- 
chigan Avė.). Tai viena paran
kiausių ristynėms svetainė. Sė
dynių yra trims tūkstančiams 
žmonių. “Steičius” randasi vi
duryj saulės ir iš visur gerai 
matosi, jyad nereikėtų pasku
tinę dienų grūstis prie kasos, 
tikietai galima nusiiprkti iš 
kalno šiose vietose: “Aušros” 
knygynuose, Benošiaus aptie
kei. “Naujienose” ir L'i aversai 
Atletikos klube, 814 \V. 33 St.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė moterį ir 
pats nusišovė

Turbūt iš pavydo, 
ją pradėjo lankylis 
kavalierius, Albert

pas

—Kep.

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUANU KRAUTUVES
The Peoples Furn iture Co.

1922-32 So. Halsted St.
4177-83 Archer Avė.

K---------»■..,/ .........- ...................«

1$ SENU AUTOMOBILiŪ) 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

* Kreipkitės j /

WAUACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir d ratų suvedimas, 
fikčeriai ir elektros reikmenys. 
. 2215 W. 22nd St., Chicago

Phone ( anai 2591
ii

DR. VAITUSH, O. D.

' landė.
I bildukus tam laivynui

kad 
jaunesnis 
IL. Šchu- 

fkld, 50 m., 4503 Wilcox Avė.,
nušovė josios munuo.se Mrs. 
Josepbine Stahlber, 4310 Gladys 
Avė. ir paskui pats nusišovė. 
Jį dar spėta nugabenti ligoni
nėn, 
buvo

kur jis ir pasimirė, 
nušauta ant vietos.

vaikai našlaičiai.
pcrsiskvrti su savo

o .11
Liko

vyru 
dvejetą metų atgal. Išpradžių 
pas ją lankėsi vienas Scholield, 
Let pastaruoju laiku pradėjo 
lankytis ir jauirsnis kavalie
rius, kuris jai labiau patiko. 
Scholield turėjo išvažiuoti biz
nio reikalais į Minneapolis. 
Turimi jis norėjo. kad ir ji 
važiuotų kartu, Liet jui atsisu- 

kius ir gal jai pasisakius apie 
kitą kavalierių, jis ją nušovė, 
o paskui ir pats nusišovė, šū
viai pažadino vyresnįjį jos sū
nų, kuris išbėgo pas Laiminus 
šauktis pagvlbos. Atėję Laimi
nai rado ją jau negyvą, o 
Schofieldą be sąmonės gulintį. 
..is daugiau ir nebeatgavo su
plonės.

Išdavė įtariamus žmog 
žudžius

Pele r Spingola, brolis nušau
tojo sekmadieny Henry Spin- 
gola? iš nusiminimo delei bro
lio nušovimo, išdavė vardus 
trijų galimų žmogžudžių. Visi 
jie yra turtingi ir žymus įtalai, 
kurių poliicja dabar J ieško. 
Jeigu jie yra turtingi, tai Vei- 
kiauzia jie patys žmogžudystėj 
ir nedalyvavo, nes tarp įtaių 
nėra sunku pasamdyti žmogžu
džius, todėl juos bus sunku su- 
i išti su žmogžudyste.

Bet išduodamas galimus 
žmogžudžius, Peter Spingola 
sulaužė griežčiausią saikų tai
syklę niekad nieko bendra ne
turėti su policija, todėl ir jam 
pačiam dabar gręsia mirtis Dc-

yralei to jis visą laiką dabar 
po policijos apsauga.

Jis sako, kad jo brolis tapo 
nušautas todėl, kad jis, jau 
kartą davęs $10,000 apgynimui 
dviejų italų, Anselmi ir Scalice, 
nušovusių du policistus, atsisa
kė duoti daugiau, tuomi labai 
užrūstindamas šaikos vadovus.

šaltis atėjo
žie-
šal-

Antras didelis šaltis šią 
mą. atėjo. l’žpcreitų "naktį 
tis siekė toli žemiau, žero. 
čiaus šis šaltis ilgai nesilaikys 
ir gal dar šiandie bus jau daug 
šilčiau.

Šaltis atėjo iš vakarų ir ap
ėmė tokį plotą, kad net ir> Ca- 
lilornia su Florida nelabai sma
giai jautėsi.

Gaudys butlegerius 
ežeruose

pakraščiuose

Ikišiol Chicago gaudė butle- 
g rius lik mieste, kaip ir visur 
kitur Amerikoje, lik Athinti- 
ko ir Pacilico 
yra tani tikras laivynas gaudy
ti hutlegerius ir jurose, kurie 
laivais veža degtinę iš kitų ša
lių. Atvirose jurose, už 12 m. 
nuo krauli; stovi ten ištisos ei
lės degtinės laivų, tykančių 
piogos pripulti prie kranto ir 
iškrauti įšmugeliuolą degtinę.

Degtinės šmugelis iš Kana
dos į Chicago ir kitus miestus 
ėjo gana didelis 1

Lietuvių Rateliuose.
Nerth Šitie

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių žiniai

60 ypatų — 
Vienintelis va

šu kelti narių 
ir kad padau- 

finansus iki

Vajų, 
vajaus 

narį

Milžiniškas Vajus Grupių 
Kompeticijos Vajus, prasidėjo
su sausio 10 d., 1926. šitame 
vajuje dalyvaus 
vyrų ir moterų, 
jaus tikslas, tai 
skaičių iki 1000 
ginti Draugijos
$20,000. šitie 1926 m. — yra 
darbo metai Draugijoje, todel- 
gi visi tię Draugijos nariai, ku
riems rupi Draugijos“ labas, ku
rie turite nors kiek liuoso laiko 
prisidėkite prie šio darbo, prie 
dii.rbo. ka<i aug4nns Drauei 
nariais, kad. kėlus jos finansus, 

kad stiprinus jos įtekmę lietu
viškoje visuomenėje.

Todelgi, Chicagos Lietuvių 
Draugija kviečia kiekvieną vei
klų savo narį tuoj įsiregistruoti 
į Grupių Kompeticijos 
paduodant savo vardą 
vedėjui. įsiregistravusį
vajaus vedėjas paskirs prie 
grupės, kurioje veikdamas kai
po kompeticionieirrus už kiek
vieną naujai įrašytą narį Drau- 
gijon gaus iki $2.00 grynais pi
nigais kaipo dovaną už nuošir
dų pasidarbavimą labui Draugi
jos.

Nėra abejonės, kad daugu
mas iš Jūsų turite daug drau
gų, daug pažįstamų, kurie dar 
nėra nariai -Chicagos Lietuvių 
Draugijos. — lamstai yra pro
ga juos įkalbinti Draugi j on, pa
daryti gerą jų pačių naudai, 
padaryti gerą visai Draugijai, 
o Tamstai Draugija apart tei
kiamų dovanų bus visuomet dė
kinga.

Todelgi, kviečiame įsiregis
truoti visus tuos, kurie netin
gus pasidarbuoti — įsiregis- 
travimas būtinas 
greit įsiregistruos 
narių — vajaus 
bus uždaryta.
priimami tiktai Draugijos 
riai, o ne nariai, kurie nori da
lyvauti Grupių Kompeticijos 
Vajuje privalo pirma liktis šios 
Draugijos nariais. įsiregistruo
ti galite per laišką arba telefo
nu pas Grupių Kompeticijos 
Vajaus Vedėją —

Julius Mickevičius
Nuo 9 ryto iki 7:80 vakaro. 
3210 So. Halsted Str.
Phone Bouleverd 9663

tuoj, kaip 
60 Draugijos 
, registracija 
Registracijon 

na-

Roseland
Roselande ir Kensingtone 

randasi penkios pašelpinės tau
tiškos draugijos Draugija 
D. L. K. Gedimino, ^Didžio L. 
K. Vytauto Draugija No. 2, 
Lietuvių politiškas ir pašelpos 
klitibas, Brolių ir Seserų pašoi- 
pinė draugija ir Lithuanian 
Improvement and Benefit - kliu- 
bas.

Viršminėtų draugijų skirtu
mas yra tiktai užvardinimuose, 
o jųjų mieris ir tikslas yra vi
sų vienas ir tas pats. Tų drau
gijų konstitucijose veik nėra 
jokio skirtumo. Jei vienoje 
draugijoje yra mokama narinės 
mokesties 35c. mėnesiui, tai jis 
gauna ligoje pašelpos $7 savai
tėje, o kada kitoje draugijoje 
narinė mokestis 25c. mėnesiui, 
tai tasai 
į savaitę

gauna ligoje pašelpos 
$5. Vytauto draugijoj 

ir 
ir 

kjvovių v; kitose gi
- - ■ J priklauso vien vyrai. Tai tokie 

šnuigelninkus tiktai yra skirtumas. Tų drau
gijų nariai yra tie patys žmo
nės; retas kuris priklauso vie
nai kuriai draugijai, daugumas 
tų pačių narių priklauso dviem, 
trim net ir keturioms draugi
joms. Daugelis žmonių dėl tų 
draugijų dirba kiek galėdami,

5jo gana didelis laivais, nes lygiomis teisėmis priguli 
valdžia neturėjo priemonių tą moterys, taipgi ir Brolių 
šmugelį gaudyti ir stabdyti.j Seserų draugijoje;
Bet dabar ir Chicago įsitaisys 
laivyną gaudyti i 
ežeruose, taip kad gal ir Chi- 
cagoje pamatysime “rum row” 

laivus? tykančius įšmugeliįlo
ti degtinę. Prohibicijos^ laivy
nas ežeruose susidės iš Įlenkiu 
gana greitų putroliaus valčių 
ji* dviejų hydroplamj. Vėliau

įstojimų ir už kelių mė 
išvažiuodavo kitur, palik 
draugijai įmokėtus pini 
Ir per keletą metų dyau 

kaip nariais

busią daugiau laivų pabūdavo- kitas net ir visą liuosą laiką pa 
ta. Jie gaudys šmugelį po visą švęsdavo įvairių balių, teatrų 

i Michigan ežerą, o' jų stotys bus koncertų bei piknikų rengimui 
Į Chicagoje, Detroite ir Clcvc-Jkad padarius dėl jų pelno 

Dabar verbuojama dar-]Draugijos dar palaikydavo ii 
iš Lietuvos ateivybė, nes atva 
žiavusį iš Lietuvos giminant 
ar pažystamą kiekvienas steng 
duvoši prirašyti prie draugijos 
Ateiviai prisirašydavo, užmokė 
davo 
nešiu 
darni 
gus.
gija išaugdavo 
taip ii- pinigiškai.

Sustojus imigracijai, pasikei 
tus padėčiai, piknikai jau visa 
išėjo iš mados, vakarų rengi 
mai ič nebeduoda pelno. Viso 
tos draugijos per paskutiniu: 
kelis metus stovi ant vietos i 
niekurios jau pradeda pulti že 
myn. Žinoma, tos draugi j o: 
neturėjo ir neturi pamato gy 
vuoti ir jųjų ateitis neužtikrin 
ta. Kiekvienas žmogus, kuri 
rimtai pažiūri į tas draugijas 
tą mato. Jauniesiems tų draugi 
jų nariams didele skriauda, ne 
nekurie bus išmokėję per 15 a 
20 metų iv nieko nebaus; ne 
gaus dėlto, kad dabartinis mc 

kėjimas po 25c. į mčnesj neat 
sako tam, ^iek žmogus daba 
gauna, arba nori gauti, ųžta 
tos draugijos vėliau ar anks 
čiau subankrutys ir* jaunėsniej 
nieko nebegaus. .•

’ Kad to išvengus, rimtfesniej 
žmonės, kol dar yra ne vėli

1

(Tąsa ant 0-to pūsi.)

POVILAS BAGVILAS
Mirė sausio 10 d. 9:00 vai. 

ryto, 1926 m., sulaukęs 32 m. 
amžiaus. Gimęs Kauno rėdy- 
boje, Šiaulių apskr., Vaiguvos 
parapijoj, l'župių kaimo. Pa
liko Amerikoje dideliame ntb 
liūdime .savo mylimuosius ir 
mylinčius, dvi seseris vedu
sias, Bronislavų ir Marcijoną 
po tėvu Bagvilaitės, ir du 
švogerius, Aleksandrą Bro- 
nislavą Andriulius, ir Joną 
Marcijoną Žindančius, Lietuvoj, 
moliną ir vieną brolį ir dvi 
seserį.

Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuose 
1711 So. L’nion Avė. Laidotu
vės įvyks ketverge, .sausio 14 
d. po 8:00 vai. ryto iš namų 
į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčia, kurioje, atsibus Mė- 
dul ingos pamaldos už 
nio sieki, o iš ten bus 
(lytas į Šv. Kazimiero 
nes.

Visi A. A. POVILO 
VILK) giminės, draugai 
žįsknni kviečiami <’ 
laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Seserys švogeriai ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra.« 

borius A^ Butkus.

velio- 
nuly- 
kapi-

BAG- 
ir ]>a- 

dalyvauti

ANTANAS* GRIGONIS
Mir5 Sausio 11 dienų,’ ryte, 

1926 m., sulaukęs 52 ir pusės 
metų amžiaus; gimęs Lietuvoj 
Strielčių kaimas, Prienų para
pijos, Mariampolffs apskričio, 
palikdamas dideliąme nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius seserį Ma^delenų Raulinai- 
tienę ir pusseserę Oną Končie
nę Amerikoj ir Lietuvoj pusse
serę Marijoną Žitkovienę. Da
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, naYnouse 1911 Ca
nal port Avė.

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Sausio 14 dieną, 10 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugių ■ likusių nuliudime jo 
mylimųjų esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotifvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisyeikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, Pusseserės, Švo- 
geriai ir kiti Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skuda, Tel. Roosevelt 
7582.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2*31'4 W. 23 rd I’lace 
• Chicago, 111.*

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

TeL ('anai 1271 
ir 2199

ANTANAS TIERLECKIO 
Atminčiai Metinės Mirties 

Sukaktuvės
Mirė Sausio 14 d., 1925. Am

žiaus buvo 54 metų. Išgyveno 
Amerikoje 17 metų. Paliko i di
deliame nuliudime sūnūs Mika^ 
lojų ir Antaną ir dukterę Ka
zimierą ir pačią Sofiją Terlec
kienę. Atsibus pamaldos Sausio 
16 d., 1926, 8 vai. ryto, Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčioj. 
Kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti ant pa
maldų ir prašome visus, dien
raščio skaitytojus ištarti amži
ną atilsį. AŠ, Sofija Terleckie
nė, sunai Mikalojus ir Anta
nas ir duktė Kazimiera, nors 
praslinko metai įpiko, bet mu- 

t sų Širdis neužšalė. Mes atmena- 
’ me visus žbiksnius ir žodžius • 

savo tėvelio ir vyro. Paliekame 
amžinai nubudę. Pilnoje atmin
tyje amžinai.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis. Paliekame 
mes visi nuliūdę,

Pati Sofija, Sunai Mika
lojus ir Antanas ir Duk
tė Kazimiera Terleckiai. 

4548 So. Hermitagc Avė.

ALENA KALNIS
Mirė Sausio 12 dieną, 2:30 

valandą po pietų, 1926 m., su
laukusi 5 ir pusės metų am- 
Žilius; R*imuH palikda
ma dideliame nuliudime savo 
myliinuosiu.s ir mylinčius tčvus 
Petronėlę ir Kažimrerą ir bro
lį Kazimierą. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 671 W. 14th PI.

Laidotuvės įvyks Ketverge 
14 dieną, 8 vai. ryte iš namų į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už .velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Alenos giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jo 
mylimi :ų esat nuoširdžiai kvie
čiami cnlyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Tėvai ič Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičia, TeL Canal 
2199.

SKLIOMIJ A K A MINSKIEN Ė 
East Chicago, Indiana

Persiskyrė su jfijio pasauliu 
Sausio 11 dieną, 1926 m., 10:30 
vąlandą ryto, palikdama dide
liame nuliudime vyrą Stasį 
Kaminską, sūnų Stasį 15 metų, 
Edvardą 10 metų ir dukteris 
Eleną 13 metų, Steponiją 8 me
tų ir Oną 5 metų ir brolį An
taną Kairį. Seliomija Kamin
skienė, po tėvais Kairinkštaitė 
gimus IJetuvoje Popiškių kai
mo, Čedasų parapijos, Kauno 
rėdybos. Amerikoje išgyveno 
25 metus. Bus palydėta iš na
mų 4855 Walsh Avė. j Lietu
vių Bažnyčią, Indiana Harbor, 
Ind. ir iš ton j švento Kazi
miero kapines, Ketverge, Sau
sio, 14 d., 1926.

Gimines, draugus ir pažįsta-4 
mus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.

NuliUde pasiliekamo, 
Vyras ir Vaikai. .

ELZBIETA RAČKAUSKIENĖ 
Po pi t m u vyru Gedutienė

Mirė Sausio 11 dieną, 8:20 
valandą Vakare, 1926 m., su
laukusi 57 metus amžiaus; gi
musi Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Papilės parapijos, 
Purvių kaimas. Amerikoj išgy
veno 27 metus, palikdama di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius vyrą An
taną, dvi dukteris, Luciją ir 
Bronislavą, sūnų Joną, du žen
tus: Franciškų Grumblį ir Be
nediktą TumaVich, marti Ona 
Jonės. Lietuvoj dvi seseris ir 
pusseserj. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę, na
muose 1227 So. 50th Avė., Ci
cero, III.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, 
Sausio 15 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų į Švento Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pamaklos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elzbietos Račkaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nuliudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patanulvimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekamo,
Vyras, Dukteris, Simus 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja g’ia- 
borins Ęudeikis, Tel. V<l 1741.

Kaip Aš Jaučiaus, Kuo
met Aš Girdėjau Kal
bant Buk Aš Numirus

Ilgai mane kankino vidurių 
chroniška liga paliečianti mano 
strėnas, jM^čius ir kojas, taip 
kad aš nebegalėjau savęs visai 
suvaldyti. Kreipiaus pas gydy
tojus ir specialistus: vieni pa
tarė eiti ant operacijos, kiti da
vė gėrimo ir tepirpo vhistus, 
dar kiti pripažino inkstų ligą, 
ant galo išgirdau kad man jaii 
pagelbos nebėr, Ule® aš mir
sianti. Mano vienas iš draugų 
patarė pašaukti Cluropractą 
Dr. J. M. Finslow, 1645 W. 
47th St. Chicago, III. Jam pri
buvus į mano namus 3237 So. 
Morgan St.Jis apžiūrėjęs mane 
ir suteikęs Icelc'tą mh-vo trca.t- 
picntŲ pasidarė man lengviaus 
ir aš pradėjau atsigaivyti ii 
UŽ trumpo laiko visai aš pa
stojau sveika.

Už tai aš išreiškiu Dr. Fins- 
low viešą padėką taipgi ir ma
no duktė Stela, kuri ir liko pa
kelta iš ligos.

(Apskelbimas)

----------------------------------------------------------------

Sustabdykit Krupą j 
15 Minučių

V________________________________________ i

Krapas paprastai apsireiškia stai
giai,—vidurnakty— be jokio praneši
mo. Bukit prisirengę pavojingai už
sikimšusią gerklę tuojau pataisyti, 
Turėkite ant rankų Šį daktarų re- 
cctą, kuris tankiai suteikia pagelbą į 
15 minučių—be vėmimo. Jos yra var
tojamos milionuose namų per 35 me
tus. Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
Kosulio,' Slogų ir Smaugiančio Kosu
lio. Jei jus turite kūdikių, nusipirki
te butelį šių gerai išbandytų gyduo
lių—Dr. Drake’s Glessco—savo ap- 
tiekoje. Jos tiktai 50c butelis.

/.......................................... 1.......... ..........
Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR , 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avė.

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

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins aklą įtempimą, kurk 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katauktą, atL 
Uico trumpregystę ir t:lž!««*4e. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminevicuM da
romas su elektra, parodakčfa mtr 
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
Iki 8 vai. NediHoj 10 iki 1 vai. p. >.

1545 West 47th Street
Phone Bouleverd 7589

Lietuvių Dentistas pat&r 
naus geriau.

Traukimas dantų be sk^jumo. 
Bridge geriausio aukso. Surnusų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
stąl Garantuojamo viną savo darbą. Ir 
t«mas musų kasdiscss. S-terįg 
dantis, kad nekenktu jusą sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Asbland Av*>.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, sU • 
toe, utucndintos ir užkrečiamos ligos vii a 
itgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

DM. D. M. RUS8 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914
pagerintas

606
Ir tikras Europinis Lff 

escide gydymus 
kiama. Vienatini* tar
dymas nuo sifilio duo
damas ui C? E 
temą kainą O 

tiktai trumpam laikui

Dr. Simon Linecki, D. C. D. O. 
Atidarė ofisą kartu su

Dr. W. Juškevičium, D. C. D. O.
Musų gydymo budai yra išskiriant 

natūralūs (be vaistų ir be operacijų). 
Nugarkaulis yra centralinė stotis 
žmogaus organizme. Nenormalis ko
kio nors vieno nugarkaulio nario pa
dėjimas neprigulmingai nuo kitu 
priežasčių pagimdo visokias ligas.

Todėl mes atkreipiame ypatingą 
donię į kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalį nugarkaulio 
padėjimą, mes tuomi prašalinant ne 
tik ligų priežastį, bčt ir pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, šir
dies, plaučių, kepenų, gerkles, nosies, 
akių, ausų ligų ir t. t. y

1407 Milwaukee Avė.
2 augštis *

Priermftio valandos: Kasdien nuo 9 
iki 12 ryto; nuo 2 iki 5 po piet ir 
nuo 7 iki 9 vakare. Sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 2 vai. po piet. x

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nua 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydtiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavau* 
stiprumo silpnoms vyrame. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
iv jau i&gydė tūkstančius Įmonių, tai -Tą 
uitikrinimas sergnatiems, kad jie gaus f s 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai jrengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ift bandymas ir 
boratorijos egtuminaeija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medlkalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausts gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
tuos. Atėikit iiandien. • t

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

kampas Monroe St. Chicago , 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų yri. 
ėmimo kambarys 508.

Penktus AugŠtas, Criliy Namag 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki e 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa. 
nedėliaie, eeredomis ir suoatomia nuo ia 
ryto iki 8 vakarą.

M—... ......................Į I i J

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

h

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

DR, JOHN J.
SMETANA ,

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashiiand Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Pasitarkite Su 
Specialistu

Ar Jus esate 
sergantys kuri 
ligų suardo svei
katą? Kad ser
gate ir buvote 
prie visokių gy
dytojų,* kurie 
nedavė nei jo
kių rezultatų, 
tai yra kad jie 
visai nežino jū
sų tikrą ligą. 
Ateikite pas
mus ir pavelykite mums duoti tik- 

^rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes gulime peržiū
rėt jus be sunkumo.
. Pilna Egzaminacija 

ir Patarimas Vi
siškai Veltui

Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas —• 
kraujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t.

Mes turime naujausius serums 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE

DR. GILL Specialistas
40 North VVells Street 

Kampas Waahingloii
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
Pėtnyėioj nuo 9 i ;, to iki 6 vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Sųbatoms 
nuo 9 ryto iki *■ \ v , Nedcil'oins 
ir šventoms dienom nuo !(• iki I.

munuo.se
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Lietuvių Bateliuose.
(Tą.<n nuc 5 pusi.)

pradėjo rūpintis, kad tas drau
gijas suvienijus į vienų, o su
vienyti galima dėlto, kad tarp 
jųjų skirtumo veik nėra, nes 
draugija, kuri turi daugiau na
rių, tai turi daugiau ir pinigų, 
draugija mažiau turinti pinigų, 
mažai turi ir narių, taip kad 
didesnės skriaudos negalės bū
ti nė vienai draugijai. Susivie
nijimo tikslui draugijos jau tu
ri išrinkusios delegatus, 
pirmas susirinkimas

' mui kaip ir kokiu 
galimu suvienyti

kurių 
pasitari- 

budu hutų

\Vm. .Buishis, vietinių drau
gijų darbuotojas, sunkiai su
sirgo ir dabar guli ligoninėj. 
I)r. Yuška padarė jam skubių 
operacija. Ligonis dabar jau
čiasi kiek geriau, bet visgi yra 
labai silpnas ir tebėra dar kri- 
tingoj padėty. Susirgo jis ašt
riuoju aklosios žarnos uždegi
mu (appendicitis), bet operaci
ją gal dar laiku spėta padaryti 
ir ligonis veikiausia pasveiks.

—Reporteris

Vaičkaus Dramos 
Teatras

13 
_ ____ T _____ ___ lietu- 

d raugi jas. [viskas vodevilis su šokiais, 
įvyko sausio 11 d. Tas sumany-(Vaičkaus Dtamos teatras duo- 
mns yra labai geras ir 
būti rimtai dirbama. — Rep.

Trečiadieny, sausio mėn. 
d.. Lietuvių Auditorijoj

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Brighton Park

turėtų da juokų vakarą. Bus statoma 
daly- 

M.
J. Sankunui, J.

J. Stasiūnui, J. Bu- 
Po vaidinimo šokiai

Vakar ta|>o gana sunkiai su
žeistas lietuvis Mikolas Lunec-1 Lietuvių 
kis, savininkas valgomųjų dai
ktų sankrovos prie 2546 \V. 46 
St. Jis xaž.:\( b ./< tieki, i ut 
prie 17 ir Robey gatvių užgavo’ 
gatvekaris. Irakas liko sudau- ‘ 
žytus, Luneckis liko sužeistai; 
ir nugabentai į pavieto ligoni
nę. Stiklai jam supiaustė veidą, ■ 
o geležys perlaužė peties kaulą. į

i “Gyvieji nabašijinkai”;
[vaujant P. Tendžiulytei, 
i Konradienei, 
! Briedžiui., 
[ragui.
griežiant Luke’s Parisian Girls 

!Orkestrui. Įžanga 75 centai. 
I Pradžia 8 vai. vakaro.

Auditorijos šėrinin- 
kams žodis.

mėn. 13 d., seredoj, 8 
vakare, Vaičkaus te- 

komedi.ja-vodevilj 
Po vui-

DRAUGYSTĖS ir kliūtini. Kam 
reikalingas gražus daržas pikni
kams, užsitikrinki! luojaus Clier- 
nausko Daržą, kuris .ais gatavus 
anksti pavasarį prie ’l’miliškų Ka
linių, .lustice Park, UI, Skubinkit, , 
md nebūtų pcrvėhi. Geo. Cheminis-, 
<as rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
Avons, III. Tel. Lyons 1552-J.

Didelis 31-maH metinis. balius^ 
rengia Pil. Gv. D. L. K. Vytauto 
nuo Brigeporto, nedėlloj, sausio 17 
d., Lietuvių Auditorijoj/ 3133 So. 
Halsted SI. Pradžia 6 vai. vak. |žan- 

75c., moterims 50c, su 
drabužių. Kviečia

Komitetas.
ga vyninis 
pasidėjom)

— Auksinės žvaigždėsRoseland.
L. P. P. Kliubo nauju.' narius už
rašau Federacijos Kliuban ir pri- 
klausinti jau prie kliubo narini 
reikalui esant tesikreipia pas raš
tininkų šiuo antrašu: .1. Kirkus, 
10519 Edbrookc avė, Pullaum ibi i t

luuii r 
Kliuban 

jau prie kliubo 
esant tesikreipia- pas 
šiuo

Kensington Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimus bus 
trečiadieny, sausio 13 d., 7;30 v. 
vakare, E. Shedvell svetainėj, 3lt 
Kensington Avė. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus išduo
tas metinis raportas ir bus renka
ma valdyba ateinantiems metams.

—Direkcija.

Lietuviškos Teatrališkos Drau
gystės Rūtos. No. 1 susirinkimas 
įvyks sausio 13 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Draugai 
ir draugės, ateikit į minėtą susirin
kimą ’ !..... .................ir naujų draugų.

—Valdyba.

PARKNDAVOJAMA šviesus kam
barys vienai ypiltai. Karštu vande
niu šildomas. 6515. So. Talman Avė. 
Tel. Prospect 10210.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5133-6488

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 2408—Blvd. 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Bc- 
kemių. Musų

spccialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheima, 1912 So. State St.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina prie leng

vo naminio darbo. Guli nakvoti na
mie. Mrs. .1. Springer, 3123 \V. I‘J 
St. Tel. Rockvvelt 3857.

pa
čia

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RI£tfK ALINGAS darbininkas dirbti 
duonkepykloje už trečią rankų. Gal 
būti senyvas žmogus. 2424 W. 69th 
Stret t.

REIKALINGAS vyras dirbti jtftik 
šapoje, Mate Grcentterg, 1151 Bliu 
Island Avė.
........... • 1 ........... '-"-r. .... ■■■■

RAKANDAI

GIGANTIfiKAS PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS

Šitie pianai yre. pirmos klesos 
dėjime, labai numažintos kainos, 
yra dalis bargenų listo:
Julius Bauer, kainavo $375 dabar $273 
Mason & Hamlin

kainavo $325 dabar $225 
Adam Schaaf kainavo $395 dabar $275 
Conover kainavo $275 dabar $185 
Steinway (Vei-tegrand>

kainavo $700 dabar $600 
Apartment grand
colonial style kainavo $675 dabar $450 
Adam Schaaf grand
colonial style kainavo $950 dabar $775 
Adam Schaaf grojikli.s

kainavo $650 dabhr $475 
VVurlitzer grojiklis

• I kainavo $550 dabar $375 
Metams išmokėjimais
ADAM SCHAAF

319-321 So. Wabash Avė.

DĖLEI PRIEŽASTIES IŠVAŽIA
VIMO. Parduosiu už labai didelį bur- 
genų, kuris išsimoka patsai j aepty- 
niUH metus, Storas ir 4 kambariui ir 
du flatai po 6 ir 6 kambarius, elek
tra ir gasas, taipgi ir vanos. Rendos 
neša $88 j mėnesį. Kaina $7,500 su 
$1,000 įnešimo galima nupirkti. Sa
vininkas.

' J. SHIMBEL
3313 So. Halsted St.

2nd floor

TURI BUK PARDUOTA š| 
MĖNESI

Yru $22,000 eijuety, velk 9 apart- 
inentų name. įplaukos $6,660, indnas 
perviršyje “““ i/--**--» «-  
Centus, 
čiu 
7990.

$3,000. Kaštus' ir pro- 
Priimsime rasti ir morgi- 

popieras. Savininkas Triangle

MORTGECIAI-PASKOLOS
GRO.HKI.IS pianas, Edison pho- 

nografas, iškimštas parloto setas, 
riešutinis liedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, 
džiai, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9yl2 kau
rai $22, liampos $10.

1843 S. Michigan Avė. 
Ken\vood 2514

■" ■ • 11 ■ - - -—
PARSIDUODA 3 kambarių ra

kandai, geram stovyje. Matyti ga
lima kasdien nuo d—5 po pietų. 
4110 S. Washtena\v Avė. Telefonas 
Lafayette 4001. .

PARSIDUODA maža kendžių, ta
bakus ir cigarų krautuvė. 3 pagyve
nimui kambariai. 2210 W. 23rd PI.

veidro- 
siuvimui

RjESTA l 'RANTAS pardavi- 
mui.Sena išdirbta vieta. Kreip
kitės luo.jaus, gausit bargenų.

1725 So. Halsted St.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

lafayette 6788

1111

new yor- ZII 1KO IKI KAV- 
U W\o IK ATGAL

TEN IR ATGAL TIK1ETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų trijų Šriubų laivų
RESOLl TE, RELIANCE 

Al. BERT BALL1N,
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
AND, WESTPHA- 
MOVNT CLAY, 

TH [RINGI A

Plūs U. S. Revenue taksai 
L-------—_______________ /

Savaitiniai išplaukimai
Del perimto ir kitą informa
cijų kreipkitės prio vietinių 
agentu arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Mlchiran Avenue 

' €hic«ro. IU.

Sausio
valandą 
.atras stato 
“Gyvieji naba.šninkai“.
dinimo šokiai, griežian>t Luke’s 

;Parisian Girls orkestrui. Kaip 
matyti, Vaičkus plečia savo 

darbuotę ir butų pageidaujama, 
'kad teatras veiklų nuolatos mu
sų Auditorijoj, nes jeigu Vaič
kaus teatras nuolatos veiktų 

.Lietuvių Auditorijoj, tai visos 
dienos butų išnuomotos ir mes, 
šėrininkai, turėtume dvigubą 
naudą: didžiausioj lietuvių ko- 
lionijoj turėtume lietuvišką te
atrą ir Auditorijos šėrininkai 
turėtų didesnes įplaukus. Iš tų 
įplaukų galima butų patobulin
ti sceną, pritaikant ją vaidini- 

imams, nes dabar daug ko trūk
sta. Todėl pasistengkime su- 

i traukti sausio mėn. 13 d. skait
lingą publiką. Tegul kiekvienas 
Auditorijos šėrininkas

. ja už Vaičkaus teatrą 
ii-

G. I). L. K. Vytauto laikys 
metinį susirinkimą sausio 17 
vai. po pietų. Lietuvių Amli- 

toirjoje, 3131 S. Halsted St. Drau
gai privalo būtinai atsilankyti, nes 
yra svarbių dalykų dėl apsvarsty
mo. Visiems primenu, kad tą pačią 
dieną įvyks musų balius toj pačioj 
svetainėj nuo 6:39 v. 
prirašomi nauji nariai dykai 
baliaus, 
progos.

savo 
d., I

Taigi nepraleiskit
V. K**ceviče, rašt.

vak. ir bus 
laike 
šios

bus 
vakaro,

agituo-
ir remia

Vaičkaus
Lietuviut

,Teko patirti, kad 
teatras žada vaidinti 
Auditorijoj kas trečiadienis, ži
noma, jeigu bus geros pasek
mės. —y.

Moterų šokis

Jaunuolių Orkestro praktikos 
seredoj, sausio 13 d.,7 
Mark \Vhite Sųuare svet. (Library 
Hoom). Visi jaunuoliai-ės atvykit, 
nes praktikos yra reikalingos dėl 
musų koncerto, kuris įvyks kovo 
mėnesi, Meldažio svet.

A. J. Schultz, rašt.

Vilniaus Vadavimo Komiteto meti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, sau
sio 15 d., 8 vai. vak., Lietuvių Audi
torijoj. Visi nariai ir draugijų atsto
vai prašomi atsilankyti, nes bus val
dybos rinkimas ir raportai dejei Va
sario 16 d. apvaikščiojimo. .

— Valdyba.

Teatrališkas Kliuhas “Lietuva” lai
kys savo metini susirinkimu Ketver- 
K®, Sausio 14 <1., 8 vai. vak., Davis j 
8quare Park svetainėje.

Birutės Choro dainų praktika atsi- 1 
bus Sausio 14 d., kain 8 vai. vak., i 
Mark White Parko svet., 30th St. ir : 
Halsted St. Dainininkės ir daininin- ■ 
kai bukite laiku, turime prisirengti 
prie koncerto, kuris įvyks Sausio 29.

— Valdyba.
------------------ I

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS: !

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ii- mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mary) tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50d pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Norma) Avė.

PARDAVIMUI
GROJI KLIU PIANU BARGENAI
Parduosiu savo* $75# Belhnan 88 

notų grojiklj pianų sykiu su 72 vo
leliais ir iluet benčiumi mž $125 cash 
arba paimsiu notas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kovvalski.

2332 W. Madisbn St., Ist floor

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems oiselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division SU 

netdli Marshfieid

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
ną, kad sukėhis pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 rolelių, kaili 
naujus ir benčius už $120,—$50 cash 
ir po $J0 į mėnesį atsakantiems 
žmonėms.

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gera vieta. Pardavi
mo priežastis, išvažiuoju iš Chi- 
cagos. Biznis daromus cash. 
Kreipkitės tuo jaus: 5718 So. 
Kedzie Avi. Tel. Prospect 5809

NAMAI-ZEME
GRAŽUS MŪRINIS 

BUNGALOVV

ug-medžio trimingai, 
knygų šėpa, penties

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

ANGLYS-KOKSAI
Mes pristatome ' tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Mercnants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 •* 
Englewgpd 4760

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbų pigiomis kainomis.

šįvakarą kaip 8 vai. vak. Ma- 
sonic Temple svetainėje, prie 

'6400 So. Green gat., įvyksta 
ISI1A. 208 moterų kuopos meti- 
I nis šokis, kur žada sueiti visa 
musų pažangioji visuomenė.

( Tai bus pirmutine šių metų 
1graži programa. Nors viršmi- 
’nėta moterų k t >pa jau turėjo 
(vieną parengimą, bet tas žada 

• būti taip vadinamas tradicinis, 
IĮ kur moterys deda' savo visas 

pastangas, idant atsilankiusieji 
butų patenkinti. M. Yozavitc? 

'muzika grieš lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius taip kad 
galėsime visi pasirinkdami šo
kti tą ką norėsime arba mums 
patinka. Taigi visi sueikime į 
viršminėtą/vietą. —B. ir B.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesi. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušro* 
Knygynas, 3210 So, Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
f PAJIEŠKAU savo pažįstamo Sil
vestro Turą. Norėčiau greitu laiku 
susieiti, turiu labai svarbų reikalų. 
Malonėkite kuogreičiausia duoti ži- 

arba atvykti pas mus.
ONA NANARTONA1TĖ 
4120 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

nią

Atėjo žurnalai “Kul
tūra” No. 11 ir 12. Kai
na 45c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted S t. 

Chicago, 1GL

Pranešimai

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Balčiaus ir pusbrolio Jono Vėliaus, 
paeina iš Norvainių kaimo, šilalių 
parapijos. Turiu svarbų reikalų. Pra
šau jų arba kas apie juos žino atsi
liepti, busiu dėkingas.

JONAS BALČIUS
4301 So. Wood St., Chicago, 111.

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

ar kviečia.

Aš VALĖ NEVERDAUSKAITft 
jieškau savo brolio Kasto Neverdau- 
sko, kuris gyveno ant 2202 W. 22nd 
St., Chicago, III. Prašau atsiliepti ar 
esi gyvas ir sveikas.

VALĖ NEVERDAUSKAITft 
Telšių Pašto Įstaigos Valdininkė 

Telšiai, Lietuva

— ‘ ... ——
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
& HDjy. co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevų, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
—--- 1 ...... .....—

Pluntbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. , 

Nieko nereikia Įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHJNG
Plumbing and l^eating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fai( fax 4620

\VILSON’ HEALTH INSTITUTAS. 
Maudynės ir masažas. Liesinančios 
ir pajauninančios elektrikinės mau
dynės nuo reaumatizmo, miųšlun- 
gio ir oneuritis. Moterys patarnau
tojos. Douglas 9007.

131 E. 35 Street, pirmos lubos

k

Turiu gatavų namų pardavimui. 
Statau naujus ir taisau senus pa
gal užsakymų.

John Vilimas
4201 So. Campbell Av6nue 

.Tol. Lafayette 8324

AUTOMOBILIAI
ŠTAI JIE YRA

REAL EŠTATE/ BIZNIO OFI 
SAS ANT PARDAVIMO

Gera proga dėl gero žmo
gaus. Ofisas randasi ant So. 
Halsted s tarpe 31 ir 3p gat. Lie
tuvių-lenkų apgyventa. Biznis 
išdirbta per 9 metus. Ofiso į- 
taisymai vėliausios mados. Tu
riu parduoti greitu laiku ir pi
giai. Priežastis, pardavimo— iš- 
važiuoju į Floridą. Gera proga 
kas nor padalyti pinigų trum
pu laiku. Meldžiu atsišaukt kuo- 
greičiausiai i Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St.

Kieto 
navietė, 
keisai, stikliniai užpakaly por- 
čiai, dideli su grindimis viškai, 
gražus šviesus skiepas, angliny-' 
čia, vaisiams skelpukas, geriau
sias plumbingas ir elektros fik- 
čeriai, $4,000 cash ir po $20 į 
mėnesį dėl padengimo palūka
nų

Kursni Designing, Dressmaklng, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, I1L

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės, už- 
dirbsil daug pinigų. Mes išmokin
sima jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Ųždirbkit kol 
inokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER v.OLLEGE 
105 S. \Vells St. Tel. Franklin 4230

Saldainiui) krautuvė, cigarų, ciga
retę, ice cream, notion, žaislų, žur
nalų, geras kampas, nauji fikčeriai, 
sandelis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi remiu, turi būt par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
11 N. La Saite St. Franklin 2976.

PARSIDUODA restaurantas dide
lių dirbtuvių apielinkėj. Geras pel
nas. Prieinama kaina. ,1754 N. 
VVestern Avė. «

PARDAVIMUI 4 krėslų barbernę 
(Barbei- Shop), biznis senas, Lietu
viška. Tiktai .viena barbernė šiame 
mieste. Remia pigi. 'Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės tuojaus:
320 E. 14th Street 

Chicago Heights, III.

PARSIDUODA bučernė ant <lu- 
beitavos karų linijos South Sidėje. 
šauk savininkų Victory 4306.

už pirmą morgičių.
CRAIN & MORELAND
Budavotojai ir Savininkai

3359 W. 55 St.
lampas Homan Avė.

i
........ ’ naujas mūrinis
$500 įmokėti, kilus įmig

5 KAMBARIU 
bungalovv. * 
vais išmokėjimais. Tiktai keletas Ii- 
ko tomis kainomis, veikit greitai, 

norit baramo.
McGutk Realty Co.,
5501 S. Kedzie Avė.

Republic 4060

SAVININKAS būtinai turi 
duoti 6 1 ambarių cottage, 4 
garažu, furnas šildomas, 
$7000, 
romią.

furnas 
j mokėt i $2000,

McGurk Realty
5501 S. Kedzie

kitus

par- 
k a i'ų 

tiktai 
kaip

Co., 
Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungatovv, 
audros langai, stikliniai užpakali
niai porčiai, .sieteliai, 2 karų gara
žas. medukai, didelis lotas, moder
niškas, $26(10 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

McGurk Realty Co.,
5501, S. Kedzie Avė.

Vyrai Pažiūrėkite 
j Ateiti

Jei jus norite uždirbti didelę algą 
Ir dirbti trumpas valandas, pasižiūrė
kite šitą. Automobilių biznis reika
lauja daugiau IŠLAVINTŲ vyrų. El
ektros darbai taipgi pasiūlo gerai ap
mokamus darbus. Neeikvokit berei- 
kalo savo laiko. Jus gausite darbą 
kol mokinsitės ir kuomet užbaigsite, 
tuipfji gausime jums darbą. Išmoksi
te j keletą savaičių didelėj Greer 
Dirbtuvėj aktuališku šapos metodu, 
yra du Skirtingi Skyriai automobilių 
ir elektros. Instrukcijos Ignition, 
Starting, Apšvietimo, Battery, Trou- 
ble Shooting, Overhauling ant 4, 6 
ir 8 cilinderių karų. Taipgi pilnas 
elektros kursas. Didžiausia mokymo 
institucija savo rųšies pasaulyje — 
šeši augštai namo didumo beveik 
trijų akrų.

Mes taipgi turime dienines ir va
karines kiesas. Išmokėjimais, jei no
rite. Rašykjt dėl pilnų informacijų ir 
musų 64. puslapių knygutės.

GREER COLLEGE
Of Automotive and

• Electričal Trades
z 20’24 So. Wabash

> Dept. P Cnl., 4600

Jei nenori matyti blogo meto, 
pirk šitą farmų

akerių žemės ant pat ežero
90 akerių dirbamos, 7(1

xxxxxxxxxxxxxixxxxmixxxk

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

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

cxzx x xx x rx x x xx x xx xx x x xxi: xy

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

160 
kranto, v v...
akerių miško ir ganyklos, 8 kamba-l 
rių namas ir visos kitos trobos ge
riausiai įtaisytos, I arkliai, 9 kar
vės, visokių kitų mažų gyvulių ir 
paukščių, 1 trokas, 1 penkių pasa- 
Žierių automobilis, 1 traktorius ir 
visokios mašinos, kurios tik reika
lingos ant fanuos, geriausiai įtai
sytos. šita fariną galima pirkti su 
mažai pinigų. Savininkas maino ant 
namo arba kitokios nuosavybės.
C. P. SUROMSKIS and CO.,

PARDAVIMUI restoranas už 
cash, gera, prieinama kaina 
arba mainysiu j namų arba lo
tų. Biznis išdirbtas, vieta gera, 
dirbtuvių apielinkėje.

2117 W. 43rd St.

TIKRA VERTĖ VARTOTŲ KARŲ. 
PIRKIT SAU KARĄ DABAR, GAU
SITE PILNĄ PASIRINKIMĄ Iš 
MUSŲ STAKO. PAVASARIS GREIT 
ATEIS IR TIE KARAI BUS GREIT 
IŠPIRKTI.
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925
1925 
1925 
1924 
1924 
1924 
1924
1924 Studebaker big 6 brougham 1,050
1923 Jordan sport roadster
1923 Paige 6-66 5-pass. coupe .... 675 
1928 Studebaker spec. 6 sedąn
1923 Studebaker lt. 6 tour., refin. 275 
1922 Studebaker big 6, wint. sides 325 
1922 Essex 4 sedan, refinished 375 
19^2 Buick 5-pass. toųring
1922 “ ‘ ‘ ‘
1922 Premier sport
1921 .Marmon touring
1920 Stutz Hportv
1920 Dodge touring, |
Cadillac spec. vietoria coupe .... 1,350
Daug kitų karų dėl pasirin
kimo. TIE KARAI YRA PILNAI 
PERTAISYTI IR MES GARANTUO
JAME KIEKVIENĄ KARĄ.
Lengvais išmokėjimais' arba mainais

ATDARA VAKARAIS IR 
NEDALIOJ

WEST TOWN AUTO 
EXCHANGE

4628-30 Washington Blvd.
Austin 9562

Chandler 2-door sedan $1,050 
Buick Master 6 coach, ext. 1,075 
Witlys-Knight, coupe sedan 875 
Essex coach, bat. tires .....  525
Hudson 5-p. sėd., 4100 mi. 1,250 
Studebaker std. 6 dup. phae. \725 
Studebaker std. 6 4-dr bro. 1,075 
Ford tudor sedan ,.v 
Jordan 5-pass. sėda 
Jordan sport ........
Marmon sport touring .... 1,175 
Studebaker light 6 sedan 575

RETA PROGA .
PARSIDUODA Nancy > Beauty 

Shop.‘ Gera, pelninga vieta. Geroj 
apielinkėj. • Parduosiu pigiai, nes tu
riu du bizniu. Negaliu apsidirbti.

1827 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 8951

3352 So. Halsted St., Chicago.
Tol. Boulevard 9611.

325
850
875

PARDUOSIU grosernę ir pučernę 
pigiai arba mainysiu ant namo. 
Visi įrankiai buČernės ‘geram sto
vyje. Taipgi yra naujas trokas.

Tel, Canal 0552
1727 S. lliiion Avė.

AR JUS UŽVYDIT namų savinin
kams? Kam laikyti jį? Naujas 5 
kambarių mūrinis bungnlow.

$60 l MENESI \
$300 ĮMOKĖTI '
$7000 VISO

Moderniški, ką tik užbaigti. Pa
imsim tuščius lotus kaipo dalį įmo- 
kėjimo. Pašaukit Mi. Busee, 7149 
S. Western Avė. Prospect 6133.»

me-

PRA 650

575

Buick 7-pass. touring

te-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PAIEŠKAI! Kazimieros Rimeikai- 
tės, Kauno rėd., Telšių apskr., Luo
kės parap. Du metu atgal gyveno 93 
Sheldon St., Hartford, Conn. Turiulikusi gyvėnlmą Sheldon St., Hartford, Conn. Turiu

Kiekvienas musy praleistas doie- ;v‘‘rt>M reikalą iš Lietuvos. JI pati ar 
. M ASM IltAeilA A A M* i kas kitas prašau duoti žinią, busiu

a labai dėkingas. ANTON REKAŠIUS,

■ PARSIDUODA nauja grosernė, 
visokių tautų apgyventa apielinkė. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. Turiu kitą biznj. 556 W. 
II 3t.

4437 So. Wood St., Chicago, III.
lĮiiĮiiii ..i ii m . ir- r i . riT'-1'

PASIRENDAVOJA gražiai meb
liuotas kambarys vienai ar dviem 

j? ’< merginom. Pašaukite Lafayette 8043 
irba po tarpe 6 ir 8 vakare.

kiekvieno------ —----------------------------------

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 8100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą

■MM

ris sudaro nematomą juostą cen< 
tų ir kiekvienas centas atlieka 

, tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolecj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei patfė* 
tumėt juos į banką ar spulką“ 

Naujienų. Spulka. uždl 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų PA^IRENDAVOIA -inšildrA šimtas uždirbtų jei. laikytumėt jį 1 A51KEMJA\OJA apsildo- 

mas kamljaris mažoj šeimynoj 
su sekretorių 18U valgiu ar be valgio, arti 

, o nuo jo su-* . ... . *
dauginsis jūsų tramo ir strytkario. 

121—17 Avonue
Melrose Park, II.

čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark i 

apie taupymo budus, o nuo jo su 
žinosi kaip greit c*—7*—*- a-~ 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

’ ••• • .................

A.-.J ....

275 
300 
350 
550
300 
100

........    ................ ■ • ............—.............. . ..............—■

PARSIDUODA 3-jų krėslų 
barbeni© įrengta, geram stovyj. 
Norintys pirkti, atsršaukit tuoj. 
Priežastis važiuoju Floridon.

• 514 M(xm Avė.,
Rockdaie Jbliet, Iii.

NEMOKĖK DAUGIAU RENDOS 
BLOCH

Mes parodysim kaip gyventi sa
vo locname name ir būti visuomet 
Kuosas nuo namų savininko 

tiktai #u $300 cash
Nieko nereikės mokėti iki kovo 

1. 1926. Gera ir greita transporto- 
rija. Arti mokyklos, bažnyčios, 
atrai ir krautuvės.

BLOCH REAL ESTATE 
1038 S. 17 Avė. Maywood 

Mansfielil 0454

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Res taurautas 
ir Ice Cream Parlor. Geras 
kampinis biznis, arba mainysiu 
ant nedidelio namo. Nedaro 
skirtumo kur namas butų Chi- 
cagoj. Kreipkitės luojaus:

6000 So. State 'St.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage, lotas 50x125. $600 cash, ki
tus po $35.00 mėnesiniais išmokėji
mais. Prapertis aptverta. Gera vieta 
laikvti vištoms ir karve?. * Randasi 
būda dėl vištų ir barnė dėl karvės. 3 
blokai nuo strytkarių. Kreipkitės:

J. N. ZEWERT & CO. 
5882 Archer Avė. 

Tel. Prospect 8305 
J. E. Vlastnick, Vedėjas

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos,* knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės. logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


