
The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
■I "——■ ■■■!■■■———H—   " "■ ■■■—■■■—■

NAUJIENOS
THt Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY 73U LITHUANIAN NEWS PUBLISH INC CO.. INC.

1739 South HalsteJ Street, Chicago, Illinois
Telephone Rooscvclt 8500 The

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
ithuanian Daily

Entered ai second Claaa Matter March 7,1914, at tha Post Office of Chicago, III 
under the Act of March 8, 1879. I

/—........................................ 1 .............. "',l>
The First and Gredtest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nrwi 

PUBI.lSHF.n BY LITHUANIAN NEW8 PUBLISHING CO.. INC. I
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Rooievelt 8500

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicago, UI. Pirmadienis, Satisis-Janua ry 18 d., 1926 No. 14

Senatorius siūlo, kad valdžia 
paimtu antracito kasyklas

Bijo prarasti kontrolę 
Tautų Sąjungai

Francijos ir Anglijos diploma
tai dėl to nori padaryt ankš
tą susitarimą

La Follette nori žinių kokiomis są 
lygomis pripažinta Meksika

Francija Anglija bijo netekti 
kontrolės Tautų Sąjungoj

Nori, kad valdžia operuotu 
antracito kasyklas

La Follette nori žiniy 
Meksikos dalykais

Senatorius siūlo, kad preziden
tas butų autorizuotas paimti 
kasyklas valdžios kontrolė n

Jaunas senatorius reikalauja 
informacijų, kokiomis sąly
gomis pripažinta Meksika

\V ASI11NGTONAS,. (sausio 
17. — Senatorius Copeland 
(dem., N. Y.) vakar vėl pasiū
lė rezoliuciją, kad prezidentas 
Coolidge paimtų kietosios ang
lies kasyklas į valdžios rankas 
ir operuotų jas, kol pagaliau jų 
savininkai susitaikys su strei
kuojančiais angliakasiais.

Einant senatoriaus Copelan-

\VAS1I INGTON AS|, ' sausio 
17. — Senatorius Robertas La 
Follette (progr., Wis.) vakar 
įnešė rezoliuciją, kad valstybės 
sekretorių^ pristatytų 
informacijų dėl sąlygų, 
mis Jungtinės Valstijos 
pripažinimą Meksikai.

reikalaujama

senatui
kurio-

suteikė

Rezoliucijoj 
ypač - informacijų apie sutartis 

do rezoliucija, prezidentas tu-’dėl naftos ir kitų gamtos šalti

LONDONAS, sausio 17.
Kai tik Britų užsienių reikalų 
ministeris Chamberlain grįš iš 
Italijos, tarp jo ir Francijos 
premjero Briundo žada tuojau 
įvykti Londone konferencija, 
idant susitarus proponuojamo 
nusiginklavimo klausimais.

Dalykas toks, kad Didžioji 
Britanija ir Francija, kurios 
iki šiol bendrai kontroliavo 
Tautų Sąjungą, dabai- mato, 
kad dalykai gali pakitėti. Atei
nančiame nusiginklavimo kon
ferencijos priruošiamosios ko
misijos susirinkime Amerikos. 
Vokietijos ir Rusijos delegatai, 
kurie iki šiol nebuvo franeuzų- 
britų įtakoj, veikiausiai suda
rys nepriklausomą bloką, o to
dėl Briandas ir Chamberlainas 
bijo, kad jeigu Francija su An
glija nebus ankštai susitaru
sios ir susijungusios, Tautų Są
jungos dalykai gali ištrukti iš 
jų kontrolės. Tatai juodu ma
to būtino reikalo dabar tvirtai 
susitarti dėl 
programų prieš 
ateinantį mėnesį 
konferencijai.

Dar kitas klausimas, kurs 
nių ekspluatavimo. jiems neduoda ramumo, tai ne-

Senatorius La Follette sako, ^atlaidus Lenkų reikalavimas,! 
kad ginčai tarp Jungtinių Y^ils-, au jiems butų taipjau duota 
tijų ir -----------
žemės nuosavybių 
naudojimo įstatymų

nusiginklavimo 
susirinksiant 

priruošiama j ai
Švedijos princesa Astrid. Kalbama, kad trumpoj ateityj ji 

tapsianti Anglijos sosto įpėdinio sužadėtinė.

Patvirtino karo skolų 
fundavimo sutartis

WAS11INGTON AS, gausio 
17. —r Atstovų butas vakar 
vieną po kitos patvirtino pen
kias sutartis, padarytas su sve
timomis valstybėmis dėl jų 
karo skolų fundavimo Jungti
nėms Valstijoms, 'los penkios 
valstybės, su kuriomis sutar
tys vakar patvirtinta, yra r Bel
gija, Rumunija, Latvija, Esti
ja ir čechoslovakija. Sutartis 
su Italija, buvo patvirtinta pen
ktadienį.

Tuo budu iki šiol sutartys dėl 
karo skolų fundavimo Jungti
nėms Valstijoms tapo padary
tos, ir kongreso ratifikuotos, 
su dvylika valstybių: Anglija, 
Suomija, Vengrija, Lietuva, 
Lenkija, Nikaragva, Belgija, 
Rumunija, Latvija, Estija, če- 
choslovakija ir Italija.

Dar lieka susitarti su Fran- 
cija, Graikija, Liberija ir Ju
goslavija. Austrijai duota mo- 
ratorium dvidešimčiai metų; 
Sovietų valdžia Rusijos skolas 
(192 milionų dolerių) atsisako 
Amerikai mokėti, o Armėnija, 
kuri buvo kalta Amerikai 12 
milionų dolerių, paliovė ekzista- 
vusi kaipo nepriklausoma vals
tybe.

retų būt autorizuotas nustatyti 
iškastajai kietajai angliai kai
nas, o taipjau nustatyti atlygi
nimą angliakasiams ir visiems 
kitiems kasyklų darbininkams 
ir tarnautojams. * Kasyklų gi

Ginklų konferencija gal 
bus atidėta

• Meksikos dėl Meksikos ‘vietos Tautų Sąjungos taryboj, 
ir naftas i 1)US priimta Vokietija. Vokietija nori, kad konferenci- 
pasidarę Lenkija grūmoja, kad jeigu jai

Fašistai suruošė muštynes 
Italijos parlamente

savininkai turėtų gauti “teisin-!; labai rimti ir grėsią nutrauki- nebusią duota vietos taryboj, 
mu santykių su Meksikos vai- ji organizuosianti Sąjungoj

ja butų laikoma tik jai pata
pus Sąjungos nariu

---- y

Juodmarškinių atstovai puolė 
liaudininkus, pastariesiems 
apleidžiant salę

gą atlyginimą” už naudojimą 
jų kasyklų, kol jos butų val
džios operuojamos.

Kasyklų operavimo reikalams 
senatorius Cojieland savo rezo
liucijoj pro|>onuoja paskirti 
valdžiai 10 milionų dolerių.

(ižia, o todėl senatas privalės obstrukcijos partiją, kuri truk-j 
turėt pilnų tais dalykais inlor- dytų kiekvienų dalyko išspren- 
macijų. • ’dimą, reikalaujantį pritariame

Republikonų vadui senate, ’ ,ja*so V’SU- ’ 
senatoriui Curtis, pasipriešinus,1 Rusijos įstojimas Tautų Sa

mumus rezoliucijos svarstymas iungon taipjau numatoma. len- ► * ------ - - 
atidėta.

Stadionui suhižtis 12 
asmenų sužeista

CAMDEN sausio 17.
Patriotai nekenčia 
militarizmo priešu

Camdeno katalikų mokyklų mo
kinių basketbolo žaidimą sulū
žo žiūrovų stadionas, ir dvilika 
asmenų buvo sužeista. Keturi 
sužeisti pavojingai.

New Yorko Kolegijos 
rius Otis pašalintas 
tional Security lygos

Butas patvirtino skolos 
sutartį su Italija

WASHINGTONAS, sausio 
15. — Atstovų butas šiandie1 
257 balsais prieš 133 patvirtino 
valdžios padarytą sutartį su 
Italija dėl pastarosios skolų 
mokėjimo Jungtinėms Valsti
joms.

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 į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausią.

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

Parduokit kas jums nereika 
linges per paskelbimus Naujie
nose.

Popiežius nori nuosavos 
valstybės, ir gana

Tikis, kad dabar Tautų Sąjun
ga padėsianti popiežiui at
gauti savo pasaulinę galią

ROMA, Italija, sausio 17. — 
Vienas kardinolas, kuris nenori, 
kad jo vardas butų viešai skel
biamas, pareiškė,, kad spraga 
tani bažnyčios ir valstybės, (ku
ri pasidarė daugiau kai pusšim
tis metų atgal, kai popiežius ne- 
teko savo valstybės ii’ pasauli
nės galios, galėtų dabar būt vėl 
užtaisyta, ir tai Tautų Sąjun
gos gerais norais. Visa, kas 
reikėtų padaryti, tai kad Jau
tų Sąjunga darytų įtakos Ita
lijos valdžiai taip, kad Italija 
sutiktų sudaryti Romos miesto 
ribose nedidelę valstybę, kuriai 
mandatą Tautų Sąjunga pa
vestų popiežiui.

Matęs, kaip motina 
piaustė avino galvą, 
vaikas tą pat pa

darė broliukui
KAUNAS. Viename Že

maitijos kaime ūkininkė papjo
vusi aviną įsinešė trobon nuva
lyti jo galvą. Troboje buvo sep- 
tynerių metų vaikas, kuris ste
bėjo, kaip motina nupiovė avi
no galvą, ausis, liežuvį. Po to 
motina išėjo su reikalais lau
kan ir paliko namie vaiką, ku
riam prižiūrėti dar kitą, viene- 
rių metų mažiulėlį. Didysis vai
kas panorėjo padaryti taip su 
mažuoju, kaip motina darė su 
avino galva: paėmė ir pradėjo 
lupti vaikui akis, pinuti liežuvį 
ir ausis.

šis atsitikimas rodo, kaip rei
kia saugoti vaikus ne tik nuo 
nedorų, bet ir nuo netinkamų 
vaizdų.

1

Pasmerkė miriop 
kalinį

KAUNAS. — Gruodžio mėn. 
15 d. Kauno kalėjime buvo na
grinėjama plėšiko Bauerio (vie
no iš sukilimo kaltininkų) byla, 
nes jisai dėl ligos negalėjo būti 
teisiamas kartu su visais kitais 
kaliniais. Kariuomenės Teismas 
pripažino Bauerj kaltą tuo, 
kad jis šaudė iš kalėjimo langų 
| kariuomenę, atvykusią mal
šinti sukilimą, ir pasmerkė jį 
miriop.

Tą pat dieną buvo skaitytas 
motyvuotas sprendimas apie 74 
kalinius, kurių byla nesenai bu
vo nagrinėjama. Visi pasmerk
tieji turi teisės per 14 dienų pa
duoti kasacijas vyriausiajam 
tribunolui. /

21 angliakasys išgelbė
ta iš kasyklų

FA1RM0NT, W. Va., sausio 
17. Jamison Coal and Cokc 
kompanijos kasyklose, kui 
praeito ketvirtadienio naktį į- 
vyko baisi ekspliozija, suar
džius! kasyklas ir užbėiusi 
trisdešimt aštuonis darbinin
kus, vakar gelbėtojams pavyko 
surasti dar gyvus ir išgelbėti 
dvidešimt vieną angliakasį.

Buvo manoma, kad visi jie 
yra žuvę kartu su kitais septy
niolika darbininkų, kurių negy
vi kūnai buvo anksčiau išimti 
iš kasyklų; tečiau jie rasta 
sveiki ir gyvi. Nelaimei įvy
kus, tie darbininkai, dirbę ato
kesniuose nuo sprogimo vietos 
urvuose, subėgę vienan urvan 
suskubo slegto šieno pundais 

užsibarikaduoti nuo nuodingų, 
ekspliozijos pagimdytų garų ii 
durnų, ir tuo budu išsilaikyti, 
ligi atvyko pagalba.

__  ...______ *
• t

Didelis gaisras

GENEVA, Šveicarija, sausio 
17. — Tautų Sąjungos rateliuo
se girdėt, kad priruošiamosios 
nusiginklavimo konferencijos 
komisijos susirinkimas veikiau
siai busiąs atidėtas balandžio 
mėnesio pabaigai, kadangi Vo 
kietijos užsienių ministeris 
Stresemannas pareiškęs noro, 
idant konferencija butų laiko- 
r|ia lik po to, kai Vokietija pa
taps Sąjungų.-' nariu.

i Tautų Sąjungos tarybos pir- 
’mininkas Scialoia ir Sąjungos 
generalis sekretorius Drum- 
mond dabar išvyko į Paryžių 
dalyvauti Intelektualio Bendra
darbiavimo Instituto konferen
cijoj, kame jie veikiausiai tu
rės tuo dalyku pasikalbėjimų 

premjeru Briandu, o taip
jau ir dėl Rusijos sutikimo da
lyvauti nusiginklavimo komisi
jos konferencijoj, jei ji bus lai
koma ne Šveicarijoj.

ROMA, Italija, sausio 17.— 
Italijos parlamento atstovų 
bute vakar įvyko vėl mušty
nės.

Mat vakar pirmą kartą par- 
lamentan buvo atvykę liaudies 
partijos atstovai, opozicijos 
nariai, tikslu dalyvauti gėdulos 
dėl karalienės Margaritos! mir
ties apeigose.

Ceremonijai pasibaigusį dik
tatorius Mussolini pasiūlė, kad 
atstovų butas susirinktų rytoj 
vienam “moraliam klausimui” 
apsvarstyti. Sakydamas tai, jis 
reikšmingai atsisuko j liaudi
ninkus, kurie, kartu šu visais 
kitais opozicijos atstovais pa
skelbę boikotą fašistų valdo
mam parlamentui, buvo pareiš
kę, kad jie nedalyvaus parla
mento posėdžiuose tol, kol va L 
džioj pasiliks Mussolini. Jie 
laikė patį Mussolinį atsakomin- 
gą dei nužudymo socialistų at
stovo Matteotti.

Mussolinio pasiūlymas buve 
fašistų atstovų entuziastingai 
priimtas. Tada liaudininkų at
stovai pakilę iš vietų ėmiė ap
leisti posėdžių salę. Jiems ei
nant pro duris laukan, fašistai, 
pasiviję, šoko juos mušti. Kilo 
batalija, kurioj keletas liaudi
ninkų atstovų buvo sužeista.

Del šito puolimo opozicijos 
atstovų, liaudies partija pa
skelbė protestą, kuriame ji pa
reiškia, kad liaudininkai nebe
randą galimybės daugiau daly
vauti parlamento posėdžiuose.

Ten- 
įka girdėt, kad sovietų užsienių 

čičerinas, 
nesenai pro 
diplomatams 

ateinančius 
t Rusija busianti

• priversta įstoti Sąjungvn, 
to norėsianti, ar ne.

reikalų komisaras 
pravažiuodamas 
Berliną, sovietų 

[pasakęs, kad per 
dvejus metus

profeso- H 
ir

NE\V YORKAS, sausio 17.
Generolui Robertui Lee Bullar- 
dui reikalaujant, iš National 
Security lygos tapo pašalintas 
College of the City of New 
York profesorius \Villiam Bind
ley Otis už tai,, Kam jis pareiš
kė savo priešingumą priversti
nam studentų kareivybės lavi
nimui kolegijose.

Prof. Otis pasakė, kad jis 'to 
nepaisąs ir kad ir toliau prie
šinsis kareiviavimo lavinimui 
mokyklose.

Vokiečiu princas gauna 
bedarbiu porcijas

BERL1NAS. saifsio 17. — 
Rodos nė vienas buvusių Vo
kietijos valdovų nebuvo nu
skriaustas, visi jie gausiai gau
na pajamų iš savo nuosavybių, 
bet vienas jų vistik atsidūrė 
bėdoj. Princas Lippe, buvęs 
šaumburgo kunigaikštijos val
dovas, taip subėdnėjo, kad da
bar naudojasi bedarbių porci
jomis.

Žemės drebėjimas 
' Kalifornijoje

SANTA BAIBARA, sausio 
17. — Vakar Santa Barbaroj 
ir apielinkėj buvo jaustas trum
pas žemės drebėjimas, žalos ne
padaryta.

Bilius kviečių kainoms 
stabilizuoti

sausio' su
Little

VVASIIINGTONAS,
17. Kongresmanas
(rep., Kas.) vakar įnešė Dilių 
asignuoti valdžiai 100,000 dole
rių, kuriais ji galėtų pirkti 
kviečius į savo elevatorius ii i 
parduoti juos, idant tuo budu;
stabilizavus farmeriains kainas Suėmė 24 degtinės kon- 
ių produktams.

EAST ST. LOUIS., 111., sausio 
17. Vakar čia buvo didelis 
National skerdyklose gaisras, 
padaręs daugiau kaip 800,000 
dolerių nuostolių.

trabandos laivus
, W ASU INGTON AS, sausio

Pavogė 800 . pėdu tram- 17. _ Nuo iiepOs i iki šių n>e- 
VajŲ linijos vielos tų sausio 1 dienos Amerikos 

1 vyriausybė suėmė dvidešimt 
keturis užsienių laivus su deg
tinės kontrabanda. Dvidešimt

Joliet elektrinio tų laivų buvo Anglijos, du Ku- 
Telžkelio linijoj 800 pėdų vie- bos ir du Francijos.
los, taip kad tramvajų 
mas toj linijoj turėjo 
riam laikui sustoti.

JOLIET, III., sausio 17.
Praeitą naktį vagys nuėmė 
Chicago and

bėgioji-1 
kai k u-'

CHEYENNE, Wyo., 
17. — Dvyliką mylių 
ramie, Wyo., pakar nukrito že
mėn oro pašto aeroplanas. Jo 
pilotas, IL Collison, sunkiai su
sižeidė, bet yra vilties, kad jis 
pasveiks.

sausio t 
nuo La-

apielinkei oficia 
šiai dienai pra-

laukti

18 žmonių užmušta 
traukinio katastrofoj 

Japonijoj
TOP1O, Japoniją, sausio 17.

Chicagai ir 
lis oro biuras 

j našauja:

Apsiniaukę; galima
pietaus ar sniego; nedidele tem-. — Netoli Mijanošitos vakar .- 

- peraturos atmaina; vidutinis vyko baisi traukinio katastro
fa. gjęs visu greitumu paša- 
žierinis traukinys ištruko iŠ 
bėgių ir nusirito 200 pėdų že
myn į pakalnę. Nelaimėje aš- 

šiandie saulė teka 7:15, lei tuoniolika žmonių buvo užmuš- 
džiasi 4:46 valandą. i ta ir daug kitų sužeista.

RAGINĘ, Wis., sausio 17.
Franksvillėj devynių metų vai- mainąsis vėjas.
kas, Fred. Lyszkovvski, žaisda- .. . . . ,. ,x
mas su tėvo autuvu nušovė giek8 
savo keturiolikos metų sesutę, 
Heleną. Vaikas manė, kad šau- • 
tuvas buvo neužtaisytas. i ta ir daug kitų sužeista.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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AdvokataiLietuviaiTAI DAR VIENAS ŽINGSNIS J TAUTŲ SĄJUNGĄ

SOVIETŲ RUSIJA IRGI TENAI EINA

Dearborn 9057

Hyde Park 8395Namų

Data: Sausio 18, 1926

šitie Maskvos diplomatų argumentai yra charakte^

• m<> 
visiš

$8.00
$7.00
$8.00

$8.00 
4J0 
2J0 
1.5$

SEIMO RINKIMAMS 
BESIARTINANT

žinoma 
turi bent 

apie šių

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS

Subscription Ratas i 
por yeur in Canada. 
per year outside of Chicago, 
per year in Chicago. 
per cvpy.

Nežiūrint to, kad republikonų partija per paskuti 
nius šešis metus yra daug kartų oficialiai pareiškusi sa 
vo priešingumą Tautų Sąjungai, Jungtinių Valstijų vai 
džia, susidedanti iš republikonų, kaskart daro vis dau

Vadinamų “apšvietiečių” (ar 
ba ekstra-kairiųjų) organe “Ai 
de“ rašo apie komunas Rusi j o

nedaug kuo
liaudininkų.

stambiųjų
bet liaudį-

stoti į ją? Jeigu Tautų Sąjunga iki šiol buvo vienpusiška 
ir per daug rėmė Angliją ir Franciją su jų talkininkais 
prieš kitas valstybes, tai šitą jos ydą galima pašalinti, su
stiprinant nepriklausančių nuo Anglijos ir Francijos 
kraštų balsą Tautų Sąjungoje.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Waahington St. Room 1310 
' Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

apygardose 
yra pakriku- 
i jau sunku

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Neclėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

AMERIKA REGISTRUOS SAVO SUTARTIS 
GENEVOJ

PRINCIPO ATSIŽADA, GINČIJASI 
DEL “ETIKETUS”

PRAKTIŠKAS KOMUN1Z 
MAS“

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bon- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevslt 8590.

Amerikos Valdžia, be to, yra nutarusi dalyvauti ir 
prirengiamoje nusiginklavimo konferencijoje, kurią Tau
tų Sąjungos taryba šaukia kovo mėnesyje Genevon. Pre
zidentas Coolidge tuo reikalu jau kreipėsi j kongresą, 
prašydamas paskirti Amerikos delegacijos išlaidoms tam 
tikrą sumą pinigų (rodos, $50,000).

Pagaliau, Coolidge’o administracija stoja už tai, kad 
Jungtinės Valstijos oficialiai prisidėtų prie Tautų Są
jungos įsteigto tarptautinio tribunolo Haagoje. Senate 
dabar eina tuo klausimu debatai. • Didelė senatorių dau
guma šitam prezidento pasiūlymui pritaria.

Reikia manyti tat, jogei už keleto metų Amerika ir

Armonikas ga rantuojame
Katalogų siunčiame 

Taisome visokias armo-

ADVOKATAS
77 W. Washington.St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822$ 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8' v. v. Subato j nuo 1-7 v. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111-12 
Tel. Central 44Ų. Vai. nuo 9-4

Gyveninio vieta: . • • • 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13a®

Valandos: nuę 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Yra aišku, kad sovietų valdžia jau pakeitė savo nusi
statymą linkui bendradarbiavimo su Tautų Sąjunga. Sa
vo atsakyme į Genevos laišką ji jau nemini jokių princi- 
pialių kliūčių tam bendradarbiavimui. Bet, ažuot tiesiai 
ir atvirai pasakius, kad ji sutinka veikti bendrai su vals
tybėmis, priklausančiomis Tautų Sąjungai, ji užveda 
ginčą apie diplomatinę etiketą!

Tai yra tikrai bolševikiška “strategija“. Kada bol
ševikai traukiasi iš kurios nors savo pozicijos, tai jie vi
suomet stengiasi nukreipti publikos dėmesį į kitą pusę, 
kad publika nematytų, jogei jie atsižada savo principo.

1739 Sontk Halstrri 
Chicago. III.

Teiepboae R<xw«velt

Vienatinis 
roles su jus 
Lengvai grojate, išduoda 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Savo traditfinio nusistatymo prieš Tautų Sąjungą jau 
atsižada ir sovietų Rusija.

Dar visai nesenai Rusijos komisarai sakydavo, kad 
sovietai negalį turėti nieko bendra su Tautų Sąjunga, ka
dangi ji esanti “pasaulio imperialistų sąjunga prieš revo
liucinį proletariatą”. Bet šiomis dienomis sovietų val
džia jau oficialiai pareiškė savo norą dalyvauti Tautų 
Sąjungos šaukiamoje nusiginklavimo konferencijoje.

Chicagos “Daily News” korespondentas praneša apie 
tai tiesiog iš Maskvos, paduodamas turinį notos, kurią 
Rusijos užsienio reikalų komisariatas pasiuntė į Genevą, 
atsakydamas į Tautų Sąjungos kvietimą.

Pasak to korespondento (kurio telegrama, žinoma, 
perėjo per sovietų cenzoriaus rankas), bolševikai nuošir
džiai geidžia dalyvauti, jei ne prirengiamoje, tai bent ga
lutinoje nusiginklavimo konferencijoje. Kliūtis esanti 
tiktai tame, kad jie turį kivirčų su Šveicarija. Prieš dve
jus suviršum metus tame krašte, mat, piktadarys nužudė 
sovietų atstovą Vorovskį, ir šveicarų teismas tą piktada
rį išteisino. O Šveicarijos valdžia neatsiprašė Maskvos, 
tarytum nematydama toje piktadarybėje nieko bloga.

Taigi bolševikų komisariatas dabar sako: jeigu Tau
tų Sąjunga bus užsispyrusi būtinai laikyti tą nusiginkla
vimo konferenciją Genevoje, tai Rusija vargiai galėsian
ti siųsti i ją savo delegatus. Arba konferencijos vieta 
turinti būt paskirta kitur, arba Šveicarijos valdžia tu
rinti atitaisyt savo klaidą.

TeL luafayctte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogoriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381 h Chicago, III.

ir iš Amerikos, kuo- 
čia nusibosta “vilk

JOHN KIJCHINSKAS
LAWYER

Savo
aut. 5 metų 
dovanai 
nikus už prieinamas kainas.
Wržte in English

760 W. Taylor St 
Dept. A 

CHICAGO. ILL.

COR POR ATlo/ų
PRESLNT FOR

UNITED PROFIT-SmSi'
ŠEN

Pranešu, jog kų tik išėjo iš spau
dos lietuviškų šokių knygutes ant 
smuikos, kuriose telpa 37 nume
riai: 3 maršai, 1 kadrilius, 1 ga- 
liopas, 8 polkos, 6 valcai, 3 ma
zurkos ir daug kitokių lietuviškų 
šokių. Gražiais viršeliais pagražin
ta. Su prisiuntimu $1.00.

Longinas Buinis 
120 Webster Avenue 

Cambridge, Mass.

Jeigu'Tautų Sąjunga nepakeis konferencijos vietos 
ir Šveicarijos valdžia neatsiprašys Maskvos dėl Vorovs- 
kio nužudymo, tai bolševikai kovo mėnesyje oficialiai 
nesiųs savo delegatų į valstybių atstovų suvažiavimą. 
Tuomet visos Maskvos davatkos turės “aiškų faktą”, kad 
bolševikai tebėra nepermaldaujami pasaulio imperialis
tų priešai. O jeigu Tautų Sąjunga arba Šveicarijos val
džia išpildys bolševikų reikalavimą ir šie konferencijoje 
dalyvaus, tai įos davatkos užmirš visas savo gadzinkas 
apie Tautų Sąjungos pragaištingumą ir su pasididžiavi
mu girsis: “Ar matote, kaip pasaulio imperialistai buvo 
priversti atsiklaupti ant kelių prieš proletariato vadus!”

Bet visiems kitiems žmonėms ta raudonųjų klounų 
komedija neapdums akių. Kiekvienas, kuris nėra aklas, 
mato, kad sovietų Rusija eina prie susitarimo su buržua
ziniu pasauliu. Jeigu buržuazinis pasaulis šiandie nebe
gali apseiti be Tautų Sąjungos, tai joje neužilgo bus ir 
bolševikai. ' ' < * ' i

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose. 
Abstraktai, mo r gižiai.

Engelsas to 
kias utopijas galutinai sukriti
kavo ir davė darbininkams vi
sai kitokį keliarodį į socializmą. 
Bet musų “apšvietiečiai“ tary
tum yra tik-ką nuo menulio 
nukritę ir nieko apie tai neži
no.

“Apšvietiečių” orgtino i-vcinlc- 

torius teciaus, šimts žino koęjri, 
vadina savo draugiją “marksis
tine“. Ar ne juokdarys?

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001 

Tel. R&ndolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 
7—9 v. v. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šj kuponų kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Prt>fit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

.... ...........................b....................Atkirpk čia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ~. . . . . .

ganizacija. Trejetas dienų atgal valstybės departamen
tas pranešė Tautų Sąjungos generaliam sekretoriui, Sir 
Eric Drummond’ui, kad Jungtinės Valstijos siuntinė- 
siančios Tautų Sąjungos sekretoriatui kopijas visų savo 
tarptautinių sutarčių, kurios bus daromos ateityje.

Savo laiške p. Drummonud’ui valstybės departamen
tas sako, kad tas sutarčių kopijų siuntinėjimas nebusiąs 
“registracija” tąja prasme, kaip tatai numato Tautų Są
jungos įstatai, kurie reikalauja, kad kiekvienas Tautų 
Sąjungos narys duotų savo tarptautinines sutartis sekre
toriatui Genevoje paskelbti. Bet šita valstybės departa
mento pasttiba, jokios praktiškos reikšmes neturi. Tikre- 
nybeje Amerikos valdžia pasižada sutarčių skelbimo 
klausimo elgtis lygiai taip, kaip ir valstybės, prisidėju
sios prie Tautų Sąjungos.

Vadinasi, reikia iš Amerikos 
gabent žmones į Rusiją, kad 
“apytamsiems“ Rusijos muži
kams ir darbininkams paro
džius praktikoje komunizmo ge
rumą.

Entered as Second Cianą Mat te r 
M are h 17th. 1914, at tha Post Office 
•f '’hieago, HU u n dar tbe act of 

2nd 1879.

Oulbranwn Trade Mark 
GULHRANSEN.

Pianas, kuris groja 
ų pačių išreiškimu, 

gražų,

pavasarį, gal Lul jau ba
lius rinkimai | 

Tatai skati
nės grupes 

smarkiau

NAUJIENOS
The i ithuanaan Daily Now» 

FtL)Ji«h0<t IMkDy Eaeept Sus 4a y 
hf LobuH.nj>aa Poh. C#

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

K.JlfRGELIONIS
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.

Vakartis nuo 6 iki 8 vai.
Nedelioros nuo 10 ryto iki 12 

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

je viuias pagryžęs iš bolševi
kiško rojaus lietuvis, V. Ciudi- 
nis. * i

Minersville’je jam geriau pa- 
tinka gyvent, negu matuškoje 
Rusijoje, bet jis visgi ją gar
bina ir laiko pavyzdingu kraš
tu visam pasauliui. Pasak jo, j 
tą ideališkos valdžios tvarko
mą kraštą keliauja burių būriai 
darbininkų 
met jiems 
kapitalistų jungą dirbtuvėse ir 
kasyklose“. Jie tenai, susiorga
nizavę j komunas, dirba.

Bet kyla ve koks klausimas:

“Gal kas pasakys: argi ten 
nėra jau žmonių, kad iš Ame
rikos reikia vežti?“ rašo V. 
čiudinis. “Atsakymas gali 
būt toks: yra, bet iš apytam
sių kaimiečių (ar girdite? 
“N.“ Red.) komunos kiek bu
vo tveriamos didelėj didžiu
moj nepavyko. Nes kaimie
tis visada įsitikinęs į privati
nę nuosavybę (įdomus l'ak- 

’tas! “N.“ Red). Nors tas 
turtas susidėtų viintik is
skudurų ar kitokių nieknie
kių, vienok jisai (kaimietis. 
“N.“ Red.) jaučiasi, kad tai 
jo, ir jisai tai labai įvertina. 
Apie bendrą turtų valdymą ir 
jų vartojimą toki kainao mu
žikai arba visai nuovokos 
neturi, arba jos mažai turi, 
ir dėlto tankiai visai alžaga- 
reiviškai (!) mano ir veikia. 
(Daugelyje vietų, kur buvo 
pavesti konfiskuoti dvarai dar
bininkams ir kaimiečiams su 
visu inventorium, viską pra
rūkę ir išeikvoję, iškriko j 
miestus ir skleidžia dar gan
dus, kad komuniniai ūkiai 
neįvykdomi.“

Kadangi Rusijos mužikai — 
ir , pasirodo, taip pat ir dau
gelis darbininkų yra tokie 
tamsus, tai žmonėms iš Ame
rikos tenką keliauti Rusijon ir 
mokyti komunizmo! Čiudinis 
tęsia:

Ųnr.PAIP TO

Rl N G CORPORATION
VOrtK.N.V. . ' -

gia jvair 
vardais, 
balsų tarpe tų jiiliečių 
yra 
tika. Klerikalų vadai, mat, ti
kisi, kad žmonės jų nepažins po 
nauja maska. šituo tikslu ta
po nesenai sukurta “Mažaže- 

| mių ir naujakurių sąjunga“.
Besiarlinatys rinkimai prikėlė 

iš letargo miego ir Inos deši
niuosius liberalus, kurie yra 
susiorganizavę vadinamoje 
“Santaroje”. Iki šiol jos vadai 
arba visai nieko neveikė visuo- 

' menėje arba talkininkavo vals
tiečiams liaudininkams. Vienas 
jų vadų, adv. Skipitis, buvo su 
liaudininkų pagalba ir į seimą 
išrinktas. Bet dabar jau jie 
susipyko su Sleževičiaus parti
ja ir ėmė viešai ginčytis.

Tų ginčų atbalsiai pasiekė ir 
Ameriką. Paskutiniame “’l'ė- 
vynės” numeryje įdėta “Santa
ros” centro komiteto laiškas, 
kuris įspėja amerikiečius nepa
sitikėti vai. liaudininkais, nes 
jų nusistatymas ekonomines po
litikos srityje esąs “pragaištin
gas Lietuvos gerbūviui”.

Ekonominės politikos srity] 
tečiaus “Santara“ 
tesiskiria nuo 
Pirmoji nori ginti 
nkininku reikalus, 
ninkai taip pat stengiasi eiti iš
vien su stambiaisiais ūkinin
kais. Klausimuose, kur ūki
ninkų reikalai susiremia su 
darbininkų reikalais, liaudi
ninkai beveik visuomet stoja 
prieš darbininkus. Dažnai jie 
tokiuose klausimuose remia net 
klerikalus.

“Santara“ nepatenkinta liau
dininkais tiktai de! to, kad jie 
nori įtikti ir mažažemiams (kad 
gavus jų balsus). -

Mums tas ginčas išrodo ae- 
svarL’iis. Amerikos lietuviai 
darbiinkai neturėtų paisyti, ko
kius priekaištus daro viena ki
tai tos didesnių ir mažesnių 
buožių partijos, bet turėtų rem
ti susipratusių Lietuvos darbi
ninkų partiją— soyialdemokra-

landžio mėnesį, 
(Lietuvos seimą 
na įvairias poli t i 
Lietuvoje pradėt 
veikti.

Krikščionys demokratui ir jų 
auk.lOtin>Mi, ja.ii «tei-

’ias partijas „ s 
kad galėjus pažvejoti 

kuriems 
įsipykusi klerikalinė poli- 

Klerikalų vadai

P-as čiudinis visai nesijau
čia, kad, šitaip rašydamas, ji
sai sumuša visą bolševizmo teo
riją. Juk jeigu Rusijos ūki
ninkai, kurie sudaro apie 80 
nuošimčių gyventojų, ir dau
gelis Rusijos darbininkų netu
ri jokios nuovokos apie komu
nizmą, nenori jo ir nesugeba jį 
praktikoje vykinti, tai ar ne 
kvaila yra tikėti, kad Rusijoje 
dabar jau gali gyvuoti komu
nistinė tvarka? O šitokį kvaną 
tikėjimą turėjo (arba bent pre
tendavo turį) Rusijos bolševi
kai ir vardan jo jie vedė per 
keletą melų kruviną karą prieš 
visus žmones Rusijoje, kurie ma
nė kitaip!

Čiudiniui, be to, visai 
tais, kaa jisai alidengi 
ką proto skurdi} ne tiktai pas 
Rusijos diktatorius, bet ir pas 
save. Jis kalba, kaip gryniau
sias 18 šimtmečio utopistas.

Jam rodosi, kad visuomenės 
tvarkos pakeitimą galima įvy
kinti, sugalvojus gerą planą ir 
“įkalbėjus“ (taip jisai ir sako!), 
žmonėms, kad jie jį priimtų, ši
taip kitąsyk protavo Saint-Si- 
mon, Fourier, Owcn ir tūks
tančiai jų pasekėjų, ir sulig to 
savo protavimo jie darbavosi. 
Bet ar jie padare bent pradžią 
socializmo tvarkai?

Žinoma, kad ne. “Įkalbėjimu“ 
galima žmogų apsargint (arba 
pagydyt), bet negalima įvesti 
naują visuomenės tvarką!

Visa tai yra senai 
iekvienam, kuris 

šiokį-tokį supratimą 
dienų socializmo mokslą. Nes 
jau viduryje pereito šimtmečio 
K. Marksas

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

Utai mokėjimo kaina: 
Chlcagoje — paštui 

Metams ........ . ...... ................
Pvssi matų_ ___ _
Trims tririefdamg 
TMam _______
Vtmnnin mĄDMiul _________

Ctucagoja per nešiotojus i 
Viena kopija _______ ___
Savaitei - ----- --------- ------- --
5I4nesiui .......

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltu:

Metams .............    $7.00
Pusei metų -----  3.50
Trims mėnesiams ______ 1.75
Dviem mėnesiam ___  1.25
Vienam mėnesiui----------------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........    $8.00
Pusei metų ________________  4.00
Trims mėnesiams ....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
• Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tek Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

ANT JUSy LOTO 
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalow už 
$4950

$500 jmoktti kitus po $50 j menesį 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarysime naujausios 
mados •

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel. Palisade 2977

“Ir tokiose 
(kur komunos ; 
sios. “N.“ Red.) 
rusuFjkalbėt Komunistinį ar
ba bendrą žemės apdirbimą. 
O čia būtinai (?) tai reikia 
įrodyt, kad bendrai apdirbant 
žemę yra lengviau dirbti ir 
darbo našumas yra nepulygi- 
naniiii gausesnis. Daugeliui 
susitelkus į bendruomenę, ga
lima įsisteigi naujausius že
mes apdirbimo įrankius, ga
limu susisamdyt arba ir savo 
turėt agronomus, technikus, 
sodauninkus, bitininkus... Pa
vieniai dirbant niekuomet to 
mokslo 'patogybės negali biH 
Įjriei narnos.”

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Kootn 530
Tel. Central 6800

Vak, 3223 S. Halsted Cbfcago 
T«l. Y«r<ls 4681

ANGLYS - KOKSAI
Mos pristatomo tiktai goriausios 
rųšies anglis. Musų nt.sverimas 
yra garantuotas per Chicago Coąl 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 i* 
Englewoud 4760



Pirmadienis, Sausio 18,

Tikram Patogumui
Važiuokit ant Rapid Transit Linijos

Nėra reikalo žiūrėti kas mi
nutę laikrodėlyn, kuomet va
žiuoji “L.” Jeigu paimi trauki
nį, tai važiuodamas busi tikras, 
kad atvyksi paskirton vieton | 
laiką. J darbą, namon ant va
karienės ar vakare kur paskir
ton vieton pribusi į laiką, jeigu 
paimsi “L.”, o svarbiausia ne
reikės rūpintis, kad ir paeiti ga
lą iki “L.”. Pasinaudok nupi
ginta kuinu Savaitiniu neapru- , » 
bežiuotu “L” Pasu.

f Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

$1.25
Pirkite “L” Pasą — 
jus arba jūsų šeimyna 
gali jį vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas į darbą ir 
vakarais.

Chicaąo-Evanston 
Niles Center Pasas $2 

Bile kokioje “L”
• Stotyje

Sportas
RVTOJ POŽELOS-SARPA- 

LIAUS RISTYNES

Byloj First Reglment Armo- 
ry (16th ir Michigan Avė.) 
įvyks Požėlos-Sarpaliaus risty- 
nūs. Risis jiedu iki pergalės,— 
laikas nebus aprubežiuotas.

Kad ristynės bus pirmaeilės, 
—galite spręsti iš dalyvaujan
čių ristikų, kurių' paveikslai 
telpa žemiau:

John Freberg su N. Baumanu 
Bihun su Borisovu
Tikietus galite šiandie nusi

pirkti “Aušros" knygyne, Uni- 
versal klube,, “Naujienose” ir 
Benošiaus aptiekoj ant Town 
of Lake. —x.

Lietuvių Rateliuose.
Bridgeport

Bridgeporto Liet. Politikos 
Pašelpos Kliubas.

ir

CHICAGO RAPID TRANSIT

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Mrs. MICHMEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; I 
ilgai praktika
vusi Penmyl- 
▼anijoi ligon- 
bužiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike I 
gimdymo ir po I 
gimdymo. ‘ 

Už dyka pa-1 
tarimas, dar iri 
kitokiuose rei-1 
kaluose mote-l 
rims ir mergi-1 
noms kreipki-1 
tės, o rasite pa-1 
gelbą.

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

St^ kampas 81

«
■BĮMm

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Inhoe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

-------

Teitai pradėjo 
iais, taip ir turtu. LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitklewic«' 

BANIS
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote 
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Hahted St

‘"sr
■■■■B IŠTAISOMOS ■■■■■

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
į Akiniai $5 ir augščiau i

^DR. HERZMAH

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM

Palengvina aklų jtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą 
taizo trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzaminaviiua da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 16 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 Iki 1 vai. p. »

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

patar

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

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 kitų 
priežasčių pagimdo visokias ligas.

Todėl mes atkreipiame -ypatingą 
domę j kiekvieną musų ligonių nu
garkaulį.

Prašalinus nenormalj nugarkaulio 
padėjimą, mes tuoini prašalinam ne 
tik ligų priežastį, bet ir pačią ligą. 
Pasekmingas gydymas vidurių, šir
dies, plaučių, kepenų, gerklės, nosies, 
akių, ausų ligų ir t. t.

1407 Milwaukee Avė.
2 augštis

Priėmimo 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.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom — Nemokat 
IŠegzaminavimas ir patairymai 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St. 

Cor. Halsted St.
2-ras augštas 

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

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUANĮĮ KRAUTUVES
The Peoples Furnitūra Go.

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

K. SARPALIUS

MARIN PLĖSTINA

' * >>.

K. POŽĖLA

Šis, Kliubas įsikūrė 1914 m. 
Kadangi man neteko dalyvauti 
tais metais, tai apie jo darbus 
smulkmeniškai pasakyti man 
butų sunku, pasitenkinsiu tik 
stambesnių įvykių apibudini
mu.

Pradžia kliubo buvo ne ko
kia, kaip nariais, taip ir finan
siniai labai pamaži žengta. At
sirado ir kita draugija, kuri ta 
pačia liga sirgo. Tai draugija 
Vytės. Pradėta ieškoti gali
mybės abi tas draugijas suvie
nyti, kas ir pasisekė' padaryti. 
Susivienijus abiejoms draugi
joms pasekmės buvo labai ge
ros. Kliubas apsivedęs su Vyte 

kilti kaip na- 
Šiandie

kliubas, galima sakyti, stovi la
bai gerai ir kitų draugijų yra 
užjaučiamas. Pavyzdžiui, prieš 
Kalėdas buvo surengęs maska
radinį balių, kuris davė virš 
j>300 pelno. Taip kliubas, reika
lui esant, .prisideda ir prie v 
suomeninių darbų. Turi pirkęs 
Liet. Auditorijos serų net už 
$1,500, remia Vilniaus Vadavi
mo Komitetų, Vilniaus našlai
čius ir kitus gerus darbus.

Pereitų mėnesį buvo rinki-, 
inas naujos valdybos 1926 m. 
Pirmininku tapo išrinktas tas 
pats A. Zalatorius, pagelbinin- 
ku. P. Letukas, nut. rast. S. 
Dilius, kiti visi senieji pasiliko.

Sausio 10 d. įvyko metinis 
susirinkimas. Perskaičius ir 
priėmus protokolų tapo pa
kvies ta nauja vaidyba užimti 
savo vieta. Pirmininkas užim- 
damas savo senųjų vietų palin
kėjo kliubiečiams nesirgti ir ne
mirti, už kų nariai jam dekuo- 
dami paplojo katučių. Be to 
pirm. A. Zalatorius pranešė, 
kad vasara ketina keliems mė
nesiams vykti į Lietuvų. Tada 
žinoma, pirm, pagelb. I’. Letu- 
kui teks užimti pirmininko 
sostų.

Tapo išrinktas ir reprezen- 
tatorius veikti politikoje. Juo 
bus J. Ažukas, kuris tuoj aus 
pristatė Arthur Sullivan, kaipo 
kandidatų į pavieto komislo- 
nierius. Norėta buvo išrinkti 
ir korespondentų, bet kadangi 
niekus neapsiėmė, tai palikta 
nut. rast, tai atlikti.

Nedėlioj, sausio 24 d. kliubas 
rengia metinį balių Liet. Audi
torijoj. Šiame baliuje nauji 
nariai bus priimami be įstoji
mo, tad naudokitės proga.

— S. D.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 1

•Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 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 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

Ofiso Telephoniw — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

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

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

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas" 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:80 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletini šviesa ir diathermia 
............... .—————J

West Side
Laukia sausio 20 d.

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian
X Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kasdien

/" ............. ............................
Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee A ve.

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

I I !■■■ I. I I IIB. I ........... ..... , t

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

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

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

8:30 vakare.

Itad

Del Moterų Hygienos •
Susirgusios moterys .• da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkiu delikatniems rau- - 
rnenims.

r—............................................ .
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius, - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

West sidiečiai užgirdę, 
LSS. 22 kp. trečiadieny, sausio 
20 d., M. Meldažio svetainėje 
rengia 20 metų Lietuvos revo
liucijos paminėjimų, yra labai 
susidomėję. Susidomėję tuo, 
kad jų tarpe pradeda veikti 
LSS. 22 kp., kuri neveikė West 
Sidėje.per keletu metų, bet ku
rių west sidiečiai geijai atsime
na iŠ jos pirmykščio didelio vei
kimo, apie kurį ir šiųndie daug 
kalbama. Be abejonės, šiame 
apvaikščiojime dalyvaus ir di
delė dalis buvusių 22 kp. narių, 
kurie nors pastaruoju laiku ir 
buvo pasitraukę iš jos, bet vis
gi su malonumu mini jos veiki
mų ir jut)ju džiaugiasi. Bp abe
jonės,, į apvaikščiojinuj. 
lankys ir visi west
kurie nori užgirsti apie buvu
sių Lietuvos revoliucijų 20 me
tų, garsiuosius 1905, metus, ku-

XXXXXTXXrX2XXTXXXXXXXXXXX
: Di. Lawrence P. Slakis
J DENTISTAS
S 4454 So. Western Avė.
" Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTI8TAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

NICK B1HUN
Bis tiku poros:
K. Požėla su Sarpalium
M. Plėstina su G. llill

atsi- 
sidiečiai,

(Seka ant 4-to pusi.)

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicage, Ui.

Gerui lietuviams žinomas per 10 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th S t., netoli Morgaa SI.

: VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 09M 

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. e.

Lietuvių
naus

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Telefonais i

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone įlydė Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Caicags 

.irti 81st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dieu
/■■■' .............

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

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
^<9 S. Ashland A v,

BIJOMI®? Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B1m 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6863

Phone Canal l?18-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1053 Milwuuke« Arenus

kamp. Noblc St. Tel. Armitage 0604. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki V vak. 

Nedėlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Belmbnt 6217.

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerkles. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tol. Canal 4443.

Butkus Undertaking

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa« 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Kraujo, pu.lėa, ilapumo, privatinės, sla* 
106. uisendintos ir uikrečiamoe ligos vUa 
Mkrydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

ir tikras Europinis L*- 
sscide vydymas 
k Lama. Vienatinis ar
dymas nuo sifilio duo
damas ut € C 
temo kainą

metų tiktai trumpam laikui
DauRiausiai chroniškų lirų paeina noa 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad ikgydtiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia seru na gydymas yra var
tojamas su geru paaUekimu dėl atganant 
stiprumo , silpnesne vyrams. Jo gaivinant* 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykuuiems vyrams. Dr. Ross gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

k jau išgydė tukstančids tmonių. tai m 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus re 
rą gydymų. Vienatinis geriausiai įrengtai 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Deėimtis gp 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir !a». 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteikt 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit iiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų grt» 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso .valandos kasdien nuo 10 ryto Iki S 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. pa> 
nedėliais, scredomis ir eubatomU nuo «a 
ryto iki 8 vakare.

Pasitarkite Su

JusAr 
sergantys kurį 
liga 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 p a s 
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 galime 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 nadjausius serumą 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE

DR. GILL Specialistas
40 North W«4ls Street 

Kampas Washington
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
PėtnyČioj nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedalioms 
ir šventoms dienoms nuo 10 iki 1.



NAUJIENOS, Chieago, III. Pirmadienis, Sausio 18, 1926

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čip pusi.)

rie išjudino visą Kietuvą ir 
pažadino ją kovon* už savo tei- 
ses, apie Vilniaus Seimą, kuris 
pareiškė visos Lietuvos reika
lavimus ir pagalios apie LSS., 
kuri štai jau 20 metų kaip dar
buojasi tarp Amerikos lietuvių.

Be abejonės, atsilankys ir tie J palyginimų nedarysiu, tik tiek 
kurie yra patys aktyviai daly- pasakysiu, kad panelė turi tik- 
vavę 1905 m. revoliucijoj, nes ra i gerą, sveiką dramatinį sop- 
ir jiems bus malonu dar kartą 'rano balsą; gyvumo, ugnies ir 
prisiminti tą didžiausio užside-(temperamento pas ją neaprybo- 

tos galyliės n pilna atsak s» 
vo xeistin:uu < >. Vilkan vardui. 
Visiem patariu būtinai išgirsti 
šia debiutantę, — nesigailėsite.

— D. M.

irimo/didžiausio entuziazmo ir1

da visa Lietuva stojo kovon su 
carizmu.

Visi tad bukite poryt, sausio 
20 d., M. Meldažio svetainėje. 
Kalbės senas revoliucionierius. 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis ir kiti. Įžanga dykai.

—Kuopietis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
WILSON HEALTH INSTITUTAS. 

Maudynės ir masažas. Liesinančios 
ir pajauninančios elektrikinrs mau
dynės nuo reammitizmo, miešhin- 
gio ir oneurftis. Moterys palnrnau- 
tojoN. Doufflas 9OO7..

i.'ll !•:. 35 Street, pirmos lubos

AUTOMOBILIAI

BKONISLAVAS L. DIKTA-

Persiskyrė su šiuo pasau
lius 18 d. sausio, 1925 m., 6 
vai. vak., turėdamas amžiaus 
15 melų. Gimys ir augęs Ame
rikoje. Lankė augštesnę mo
kyklą sėkmingai. Jau praslin
ko metai kaip la beširdė mir
tis išplėšė iš musų tarpo mu
sų mylimą sūnelį ir bridį, o 
paliko mums žaizdas, kurias 
neišgydys per amžius. Jį 
spaudžia šalta žemelė, o mu
sų širdys veria gailestis ir 
ašaromis laistome jo kapą. Il
sėkis musų mylimas sūneli ir 
broli šios šalies šaltoj žeme- 
lėi. Neužilgo ateisim ir mes
pas tave.

Metų sukaktuvių 
imti velijant: 
lengvi šios

Paliekam 
dime,

paminėji- 
tegul tau bus 

šalies žemelė.
dideliame milhi-

Motina, sesuo 
ir brolts.

PETRAS S. TRUMPIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 14 d., 1926 m., 7 vai. v., 
sulaukęs 53 meti} amžiaus. Pa
ėjo iš šiliškės kaimo, Pakrujo 
vaisė, Šiaulių apskr. Amerikoj 
išgyveno 15 metų. Lietuvoj pa
liko moterį Orn^ ir 6 vaikus.

Kūnas pašarvotas randasi po 
num. 930 W. 34th St. Laidotu
vės įvyks Utaminke, Sausio 19, 
iš namų 930 W. 34th St.

Visus gimines draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Pilni užuojautos pasiliekame,
Pusproliai, Antanas Shunt ir 

Justinas VVaišnis.
laidotuvėse patarnauja gra

belius Kadžius.
Norintys dauginus sužinoti 

apie laidotuves, meldžiame atsi
lankyti ant pagrabo į namus.

a4*a
JONAS E IDĖJŲ S

Mirė Sausio 16 <1., 1026 m., 
,1:30 vai. po piet, sulaukęs 53 
metų amžiaus; gimęs Kauno re- 
dyboj, Telšių apskrity], Ylakių 
parap., Pilbikių kaime. Paliko 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterį 
Oną, žentą Steponą Steponavi- 
čių ir draugus; Lietuvoj moterį 
Kotryną, ir keturias dukteris. 
Dabar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę* namuose prie 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
Sausio 19 d., 1:30 vai. po piet. 
iš namų Eudeikių Koplyčios, 
4605 S. Hermitage Avė., o iš 
ten bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Jono Eidejaus gi
minės, drąugai ir pažįstami ir 
taipgi draugai likusių nuliūdi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, «
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eideikis.
Tel. Yards 1741

PAVLAVICIA
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd Chicago
Phone Canal 2591

--------  ----- J

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonio* gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c,‘ ir 40c. Vilnonjos 
skiautės dėl kelnių vyrams, valkams 
ir mergaitėms, kalnu nuo 65c iki 
$2.85.

Mnno tuvoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sek ma
li lenyj no pietų.

Frank Selemonaviftius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ava.

eatras- 
Muzika

Šiandie Simfonijos
Orkestro koncertas

DRAUGYSTES ir kliubai. 
ražus daržas 
rinkit tuojau* 

nausko Daržą, kuris ous gatavus 
anksti pavasarį prie l’iiutiškų Ka
linių, Justiee l’ark, III, Skubinkit, 
uul nebūtų pervčiu. Geo. ('bernaus
iąs rezidencija, 7337 Ogden Avė., 
.yons,’ III. Tel. Lyons Io52-.L

reikalingas graž 
< kams, užsitikrir
* * « L 4 . I G k lt i B

Kam 
pikui- 
Cher-

šiandie vakare, kaip 8 vai., 
bus trečias populiaris Chicagos 
Simfonijos Orkestro koncertas 

Į South Sidėj — International 
Amphitheatre (skerdyklų sa
lėj), prie 43 ir Halsted gatvių.

Nėra reikalo kalbėti, kad tai pirmadienio 
bus labai puikus koncertas, nes įH) —1 1 L n
Chicagos Simfonijos 
yra gal geriausias 
orkestras pasauly, o 
mas šiam koncertui 
nepaprastai gražus.

lai bus priešpaskutinis kon 
certas South Sidėj ir visi mu-! 
zikos mylėtojai turėtų stengtis 

[šį koncertą užgimti, nes niekui i 
tokio koncerto negirdės. Įžan-' 
ga irgi kiekvienam prieinama į 

— tik 50c.—

, /kinerikos Lietuvių Teatro Kurė- 
rėjų Sąjungos mėnesinis narių su- 

; sirinkimas įvyksta pirmadieny, sau
sio 18, M. Kasparaičio namuose, 
3827 Archer Avė., lygiai 8:15 vai.

I vak. Viri nariai-ės malonėkite Imti
nai atsilankyti.

J. J. Auryla, seki’.

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHI1NG
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfas 4620

Fordai — 1000 garantuotų 
bargenų

Sausio mėn. l’ratuštinimo l&parda* 
vitnuH. Bunkerio Morlgečli) l‘oi‘e- 
rlONlircs. $40 iki l/i jmokėti ---- kiti
per J2 mėnesių.
1926 —• Slvle Coupe, kaip nau

jas ...'......................... $335.001926 Slyle Tildor sedanas #850.00 
1926 Štyle Fordor sedanas $365.00 
1925 Tlidor Sedanas, važiuotas 200 

mylių .................... $300.00
1925 Coupes, daug extras $315.00 
1923 Coupes, gerame stovyj $125.00 
1923 Sedanas, puikiam stovyj #150.00 
200 Coupes, Sėdau, rodsters,

ing. Kainu nuo $50’ iki
90 dienų rašytu garantija 

Cbleugos Didžiausi Išimtinai 
totų Karų Pardavėjai.

MADISON-CALII’OILtlA 
FOHI) EXCHANGE 

2751, \V. Madison Slreet.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI visa arba pusė 4 

krėslų barbernė (Barber Shop), biz
nis .senas, Lietuviška. Tiktai viena 
barbernė šiame mieste. Remia pigi. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vieton. Kieipkitčn tuojuun:

320 K. I4th Street
Chicago Heights, III. ,

Liaudies

tour- 
«!()().
Var-

PARDAVIMUI Restaurantas 
ir Ice (’.ream Parlor. , Geras 
kampinis biznis, arba mainysiu 
aut nedidelio namo. Nedaro 
skirtumo kur namas butų Chi- 
cagoj. Kreipkitės tuojaus:

6000 So. State St.

NAMAI-ZEME
1 MAINYSIU ar parduosiu farmą— 
' 119 ukerių žemės. 8 melžiamos kar

vės ir 8 priauganti gyvuliai. Visas 
staka.s pilnoj tvarkoj. Audiko, Wisc.

Tel. Al Bany 0594.
BARGKNAS. Turiu parduoti grei

tu laiku vieną lotą ant, ant 63 St. ir 
(’alifornia Avė. Lotas 26x126. Par
duosiu pigiai. Važiuoju į kitą miestą. 
Kreipkitės:

H. SCHETTER & CO.
6706 So. Ashland Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS z— 1 1 1 . . . .

Orkestras 
simfoninis 
ir progra- 
pri rengtas |

Birutes Choro dainų pamokos 
vienų vyrų atsibus sausio 18 d.

► vakare, vienų inergi- 
■ sausio 19 d. antradienio va

kare, kai}) 8 vai., Raymond Chapel, 
č»l<> W. 31 St. Visi dainininkai ir 
dainininkės privalote būti pamo
kose. —Valdyba,

LSS. 4 kp. laikys mėnesinį susirin
kimą Antradieny, Sausio 19 d., 1926, 

i 8 vai. vak. Raymond Chapel, 816 W. 
lįst St.—Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

Iš Birutės
koncertas ir “Vilkas

į pietus nuo Chicagos 
miesčiukas Roseland, 

Rožių Žemė”,

I lesiai 
randasi 
kitaip sakant 
gražiai apgyventas musų lietu
vių. Ta Rožių žemė mums da
vė jau vieną pagarsėjusią 
“Onutę” Pocienę (Klimavičiū
tę) su maloniu, švelniu ir gerai 
lavintu 
kuruio 
čia i.

lyriniu soprano balsu, 
gėrėjomės nei ir kaunie-

Davė “Vilką”

Tūlas laikas prabėgo ir veik 
pamiršom apie Ro^elandą. Bet 
štai Birutė paskelber\kad šio 

udito- 
LiaudiČK kon- 

oti 
Bi- 

ir

mėn. 29 dieną Lietuvių 
: rijoj rengianti 
certą, kuriame žada debiui 
tūla panelė, da niekuomet 
rūtos koncerte nedainavusi 

. abelnai visoje Chicagoje.
Sužinojęs, kad pas p. Vana- 

'gaitį bus artistų repeticija, su
gavęs paišelį ir gabalą popie- 

' ros, nudūlinau. Pilnas kamba
rys artistų, vieni dainuoja, kiti 
kalbasi, visi man žinomi, išski
riant vieną gražią panelę, kuri 
ant tiek gyva ir pilna tempera
mento, kad kaip tik nusėdi. 
Šiaip taip prisitaikęs mandagiai 
užklausiau.

—Atsiprašau, panele, ar tai 
tams....

žaibo greitumu pakreipė 
gracioziškai galvą ir didelėm 
gražiom rudai-tamsiom akutėm 
drąsiai žiūrėdama sako:

Aš esu paprasta Ona Vil
kas, jokių ten Vilkyčių, Ony- 
čių, arba Vilkaityčių nenoriu. 
Gyvenu Roselande ir sulig savo 
vardo mėgstu būti “drapiežna” 
kaip Vilkas.

Ot, matote kokis kontrastas. 
Vadinasi rožių miestas šį kartą 
mums pateikė “drapiežną Vil
ką”. Bet palūkėkite trupučiu
ką.

Gera dainininkė.

pri- 
gerbiamą 

Vilkas, 
dainavimą 
malonesnį

Taigi 29 d. 
debiu-

Sulyg jos reikalavimu, 
verstas esu vadinti 
dainininkę p-lė Ona 
nors užgirdus jos 
širdis verste verčia 
jai vardą teikti,
viršminėta dainininkė 
tuos Birutės koncerte, kur visi 
turėsite progos ją išgirsti, o 
išgirdę, aš užtikrinu, kad ją 
“Onyte” pavadinsite. Pakol 
kas daug nekalbėsiu ir jokių

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumhing Supply CoM 
1637 West Division St„ 

netoli Marshfield

dios dienos geriausias 
pirkinys

1925 — Paige, 1 durų Sedanas
1923 — lludson Sedan.
1924 —Paige, 7 pasažierių touring. 

su žieminiu apivaru.
1925 — \Vellys Knight coupe, Sė

dau.
1923 — Chevrolet — Speedsteris 
1921 —• Star Touring.
1921 — \Villys -Knight Coupe 

dun.
Viršrninėtų karų mekanizmas 

100% geras. Visi atnaujinti, 
! turi Hurlburte garantiją. 
’ juos šiandie.

Hurlburt Motor Car Go 
28Ž6 W. North Avė. 
Armitagc 0770.

PARSIDUODA t. Di licallessen ir 
žuvių krautuvė. Padaro $1011.1111 sa-Į 
vaitėje. Visi fixturiai. Aukausiu( 
greitam pardavimui. Bcmlos $40. 
6828 Sb. Barine Avė.

Z"'
ANTRI MORGlčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičlus 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

yra 
visi 

Matyki!

PARDAVIMUI ar mainymui ke
pykla ir namas. Lietuvių apgyven
to! apylinkėj. Norintays pirkti krei
pkitės šiuo antrašu: 11926 So. Hals- 
led SI. Tel. Pullman 544 1.

KAVINE ir užkandžių įstaiga 
parsiduoda. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką. Parduosiu labai pigiai, 
nes savininkas išvažiuoja iš <3)i- 
cagos. Benita ingi, 728 \V. llth 
PI.

MOKYKLOS

PRANEŠIMAS
Real Šilk Hosiery Mills, India- 

nanolis, Ind. Nuo sausio 1-inos, 
1926 m. užėmė Petro Budriko vie
tą pardavinėti musų pančekas, 
Liudvikus Geležinis, 3332 Wcst 64th 
St., Chicago. Kpstumcriai ir kurie 
norit tvirtų pančekų, kreipkitės 
prie jo.

Tel. ilemlock 0887.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

CHEVROLET SEDAN. Vė
lyvas 1924 metų modelis." At
naujintas, tamsiai mėlyna spal
va. Geriausiame stovyje. 5 taje- 
rai, kaip nauji, bumperiai ir 
ekstras. Iš vidaus kaip naujas.

$325.00 ant išmokėjimo.
4442 W. Madison St.

Mansfield 2418

PARSIDUODA pigiai pool- 
ruimis, biznis išdirbtas per 4 
metus. Gera proga padaryti pi
nigų. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

10737 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA Delicattessen krau
tuvė. piningas biznis, pagyvenimui 
kambariai. Gali išnonhioti» Geras 
.stakas ir fixluriai. Nebrangiai.

Business Buyers Bureau
Franklin 2976

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti, 

i Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
i lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

HOUDSAN Coupe — geriausia
me stovyje. Cord t iręs, bamperiai. 

. $275. Ant iš
mokėjimų. Visados atdara. 1711 \V. 
Madison St.

REIKALINGA jauni vyrai ir mo
terys komcrcijiniam “tclegraphy”. eDaug visokių estras. 
Darbas dienomis. Algos $18.00 iki *’”• - ”
$35.00 savaitėje besimokinant. Te- 
lefonuok Monroc 4418, Manager, 
105 No. (’lark St. Room 625. Mies
to ofisas.

PARSIDUODA pelningas biznis ar
ba prisiimsiu j pusę su mažu kapita
lu. Turiu ilu bizniu. Negaliu vienas 
apsidirbti. 1063 W. Van Buren St.

ASMENŲ MOJIMAI
PA IEŠKAU Kazimieros Rimeikai- 

t®s, Kauno r€<l., Telšių apskr., Luo
kės parap. Du metu atgal gyveno 93 
Sheldon St., Hartford, Conn. Turiu 
svarbij reikalą iš Lietuvos. Ji pati ar 
kas kitas prašau duoti žinią, busiu 
labai dėkingas. ANTON REKAŠIUS, 
4437 So. Wood St., Chicago, UI.

PA J IEŠKAU pusbrolio Juozo Ra
manausko ir 2 mano draugų: Tamo- 
sos Pranckas ir Adomas Sulaičio. 
Paeina iš Kauno apskrities, Čekiškės 
narap., kaimo Besmienco. Visi trys 
iš vieno kaimo. Norėčiau žinoti kur 
jie gyvena. Turiu svarbų reikalu. Mo
kinėkite atsišaukti. Mano antrašas:

Antanas Ramanauskas
P. O. Box 117 

West Frankfort, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
J IEŠKAU merginos arba mote

ries su vaikais dėl draugiškumo. 
Vienai nubodu. Duosiu kambarį dy
kai. 821 XV. 123rd St.

PASIRENDAVOJA gražiai meb
liuotas kambarys vienai ar dviem 
merginom. Pašaukite Lafayette 8043 
tarpe 6 ir 8 vakare. 2852 W. Per- 
shing Bd. <,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5133-6438

RURIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 8498—Blvd. 7667 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
&rnių, Delikate- 
sen» Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

m specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheinis, 1912 So. State St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ut- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

STAH Coupe — paskiausios ma
dos. Labai gerame stovyje. Extras 
$165. Naujo karo garantija. Ant iš
mokėjimų. Visados atdara. 1711 XV. 
Madison St.

PARDUOSIU BuČernę ir grosemę. 
Beras biznis. Arba mainysiu ant na
mo. 1810 S. Pioria St. Tel. Roosevelt 
4424

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Parduosiu su namu 
arba be namo. Biznis neša di
deli 
mo

REI KALINGA'125 moterų su pa
tyrimu sortuoti popierą. Gera mo-
I ‘ .......................................................
Paper Gruding Co., 
gaman St.

GROJIKUS pianas, Edison pho- 
kestis. Nuolatinis darbas. Sangaman ’ nografas, iškimštas parloro .setas, 

San-1 riešutinis bedruimio ir valgomo Į kambario bufetas, veidro-
 I džiai, davenport stalas, siuvimui 

' mašina ir indai, pigiai, 9yl2 kau
rai $22, liainpos $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2ul4

PAJIESKAU senos moteries prie 
mažos šeimynos padabot mažus vai
kučius. Atsišaukite iki vėlai vakare. 
4112 So. Artesiair Avė. 2-ros lubos.

REIKIA R
Patyrusių moterų prie audimo kar- 

petų arba tokių, kurios nori išmokti. 
Mokestis nuo štukų. Austi reikia ran
komis. Nuolatinis darbas.

OLSON RUG CO. 
1512 W. Monroė St.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpjaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs, pbonografas, pianolas

i ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
i W. Washington Blvd. Kedzie 2794.ILEIK A'I jI N'( i A mergina

krautuvę už pardavėją, kuri 
moka ofiso darbą dirbti ant ra
šomos mašinėlės. Kreipkitės:

Climat Kpitting Mills 
3401 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA 6 kambarių ra
kandai, gerame stovyj. Tarp tų yra 
“Stark Piano Player". Kambarius 
galima parendavoti sykiu su rakan
dais. Kambariai labai parankus ir 
pigi renda. Turiu išvažiuoti iš 
Chicagos greit ir lodei parduosiu 
beveik už 4-tą dalį vertės, 
tytr galima prieš piet kas 
1431 S. Halsted St. 2nd fl.

Tel

Ma- 
dieną. 
front.

pelną priežastis pardavi- 
ligu.
W. 37 St., arti Wallaee St. 
Boulevard 665 i

NAMAI-ZEME

PARDAVĖJAI, aš galiu suvarto
ti keletą inteligentiškų vyrų, ga
linčių išaiškinti mano propoziciją 
publikai. Gyvi faktai bus suteikti.! 
Jeigu esate susidomėję padaryme < 
pinigų, ateikite į Boom 1009 Con-

REIKALINGI 5 vyrai nuo 27 iki 
45 metų amžiaus, kurie turi biskį ap- 
sipažinimo apie elektrą ir raino ir 
maždaug turi sales abihty. Uždarbis 
nuo $30 iki $100 į savaitę. Kreipkitės 
Ber laišką j Naujlcntj skyrių, 3210 S.
[alsted St. No. 276. (

REIKALINGAS bučeris prie 
retai 1 į bužernę. Turi mokėti 
savo durba gerai.

3425 Sp. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
(’J t EV ROLET—Tourl ng juodelis. 

Važiuotas 3200 mylių. Išrodo kaip 
naujas. Veik greitai, $165. f ‘ 
karo garantija. Ant išmokėjimo. I 
Visados atdara.

1711 \V. Madison St.

Hoosevelt 1968.

PARSIDUODA pigiai visai 
nauji rakandai. Vieną mėnesį 
vartoti. Nepraleiskit geros pro
gos, nes turiu apleisti šį mies
tą. Atsišaukite

821 W. 123rd Street

PARDUOSIU mano puikiau
sius 5 kambarių rakandus su 
dideliu paaukavimu. Turėsime 
skirtis.

4950 Monticello Avė.

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAI 
Parduosiu savo $750 Bellman 88

• ka P • notų grojiklį pianą sykiu su 72 ro- 
Naujo. |eiiais jr duet benČiumi už $125 cash

arba paimsiu notas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite Mr. Kowalski.

2332 W. Madięon St., Ist floor

FORDAS 4 pasažierių coupe. Dis
ko ratai, atnaujintas. Daug visokių 
ekstras. Geriausiame stovyje, $175. 
Naujo karo garantija. Ant iŠmoKeji- 
mo. Visados atdara.

1741 W. Madison St.

CHEVROLET Sodan. Paskiausia 
modelis, Cord tires, bamperiai. 
Tronkas užpakaly, $2b0. Naujo ka
ro garantija. Visados atdara. 1741 
W. Madison St.

Turiu parduoti gražų grojiklj pia
ną, kad sukėlus pinigų, naujas ver
tas $750. Lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 rolelių, kaip 
naujas ir benčius už $120,—-$50 cash 
ir po $10 į mėnesį atsakantiems 
žmonėms,

MIKOLAITIS, 
6512 So. Halsted St.

FODR Coupe — 1925. Pirmos 
klcsos padėjime. Daug oxtras, $285. 
Ant išmokėjimų. Visados atdara.

' 1741 W. Madison St.

Saldainių krautuvė, cigarų, ciga- 
retų, ice cream, notion, žaislų, žur
nalų, geras kampas, nauji fikčeriai, 
sandėlis ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi renda, turi būt par
duota tuoj. Business’ Buyers’ Bureau, 
17 N. La Šalie St. Franklin 2976.

į mokėjimu, likusius renda išmo
kės. Kaina tiktai $7,850. Randa
si Marquette Park apielinkėje. 
Turime didelį pasirinkimą. No
rintieji pirkti kreipkities tuo
jaus.

Z. S. Mickevice & Co.
2505 West 63rd St.

Chicago, Illinois

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas ir cigarų ir cigare- 
tų š toras.

Kreipkitės:
559 W. 18 Street.

MAN REIKIA PINIGŲ Par
duosiu . savo residencijos lotą 
“restrieted” apielinkėj arti 79 
gatvės už $1,200 cash, vertas 
$1,800. Telefonuok Main 1765.

Agentų nereikia.

Kreipkitės

DIDELIS bargenas! Pardavimui 
2 aukštų mūrinis namas už labai 
pigią kainą, su penkiais kambariai 
ir aukštu beizinentu. Namas randa
si 8725 S. Lowe avė. 
prie savininko,

3729 S. Morgan St.
------f ... ............................................r

ANT pardavimo ar mainymo ke
pykla ir namas lietuvių apgyven
to! vietoj. Norintis kreipkities šiuo 
antrašu: 11926 So. Halsted St. Tel. 
Pullman 5444.

PARSIDUODA du nauji mūriniai 
namai, 6—6 kambariu. Randasi 
Marijuette Parke. Sutinku mainyti| 
arba su mažu {mokėjimu. J. Slie
kus, 7019 Maplevvood Avė. 'Irt. 
Republic 5614.

PARSIDUODA labai puikus rezi
dencijos lotai, geroje vietoje Cahi- 
met Distrikte. Arti geros transpor- 
tacijos, mokyklos, bažnyčios ir 
krautuvių. Distrikte su gera atei» 
tim, greitam pardavimui bus geras 
pelnas pirkėjui. Box 617, Naujienos, 
1739 S. Halsted St. i

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Di'essmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, ( hieago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin
siu) jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbkit kol 
mokinsilčs. Atsišauki!, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER- BARBER uOLLEGE 
105 S. Wclls St. Tel. Franklin 4230

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22.00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
puti angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tą, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinki!. Klauskit

MISS SAGON,
82 \V. \Vashington St.

Room 625

VYRAI IR MOTERYS 
Kalkite geležį kol karšta. 
Sena patarle, taigi neatidė

liok jeigu nori ką nuveikti. 
Komercinis telegrafo laukas 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuojaus. W. N. DYE,

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

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, pilietybės 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’ SCHOOt 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesAs.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvetly- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimologijos, 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.

• t


