
VOL. XIII ' Kaina 3c

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered ai Mtond Clau Mattar March 7, 1914, at the Poit Office of Chlcago, UI., 
x under the Act of March 8, 1879.

.................. . .X—I—■■ II .1.1.1 ■ I !■■—! I . ............................... ...........................................................................................

Chlcago, UI. Trečiadienis, Sausis-January 20 d., 1926 No. 16

Nuosaikesni sovietų vadai 
šalina radikalus

Jugoslavija irgi turi 
“beždžionės bylą”

Vienas mokytojas kunigų trau
kiamas tieson dei evoliucijos 
teorijų skelbimo

Penna svarsto priemones 
kasyklų streikui baigti

Bl'ČLG BADAS, Jugoslavija, 
sausio J9. — Jugoslavija taip
jau turi “beždžionės” bylą, pa
našią į Daytono, Tenn., moky
tojo Scopeso “keisą”. Vran- 
jos mieste bus nagrinėjama 
byla vieno mokytojo,* kaltina- [EyCific and Atlantic Photo]

Bostono parodoj. Paveiksle parodoma mažiausias gaidys 
(12 uncijų) ir milžinas gaidys, svertąs 15 svaru.

Girdai apie valstiečių ne
ramumus Rumanijoj

Sukilę valstiečiai planuoją pa
imti valdžią į savo rankas ir 
taikytis su Rusija .

Jugoslavija turi savąją bylą dėl 
evoliucijos mokslo

Sovietu valdžioj vyksta 
svarbių permainų

lau-Nuosakieji vadai stumia 
kan kraštutiniuosius; Kame- 
ne v ir Sokolnikov prašalinti.

RYGA, sausio, 19. — Sovietų 
Rusijos valdžioj vyksta dabar 
svarbių permainų. Komunistų 
partijos karingosios kairiosios 
grupės vadai, kurie partijos 
suvažiavime balsavo prieš vyk
domojo komiteto raportą, šali
nami iš vietų.

Kamenevas, vyriausias Leni
no testamento vykintojas—to
kiu bent jis visados buvo lai
komas ir stiprus Zinovjevo 
rėmėjas, pagaliau neteko savo 
vietos kaipo sovietų preziden
to Rikovo asistentas, o taipjau 
lapo pašalintas iš darbo ir ap
saugos tarybos pirmininko vie
los. Tenka pažymėti, kad dar
bo ir apsaugos taryba yra au
kščiausias Sovietų Socialisti-

mo, kad jis, skelbdamas, jogei 
žmogus išsirutulojęs iš žemes
nių 'gyvūnų, griaująs tikėjimą 
ir dorą.

Mat nesenai vienas žemiau
sių Jugoslavijos švietėjų, Bro- 
nislavas Petronedzič, skaitė di
delei miniai Žmonių lekciją, ai
škindamas evoliucijos mokslą. 
Ką jis pasakojo, buvo ant ry
tojaus trumpoj formoj paduota 
'laikraščiuose. Laikraščių pa
nešimai pasiekė vieno netoli 
nuo Vranjos esančio miestelio 
gyventojus ir sukėlė juose gin
čų. Miestelėnai pasidalino į 
du priešingu lageriu. Vietos ku
nigas su savo šalifrinkais ir 

pasibaigs, veikiausiai įvyks di/davatkomis sudarė evoliucijos 
dėlių permainų Rusijos vidaus priešininkų partiją, 
ir užsienių politikoj?

Komunistų rateliuose Mask
voj dabar diskusuojama sovit* stojo už evoliuciją.

Leningrade dabar visuose 
fabrikuose eina \ rinkimai 
esamieji viršininkai, kurie 
Leningrado sovieto nariai, 
šalinami.

Manoma, kad neužiigio 
novjevas bus pašalintas iš 
ningrado sovieto pirmininko 
vietos, o pagaliau ir iš komu
nistų internacionalo pirmininko 
vietos.

Kai dabartinė politinė kova, 
vedama Maskvoj ir Leningrade,

ir 
yra 
pa-

o vietos 
mokyklos mokytojas, vardu 
Karadzič, su savo šalininkais

Angliakasiai nusitarę tęs- Rumunijos laikraščiai
ti streiką toliau laimėjo streiką

Streikininkai reiškia pritarimo 
savo vadams, vedusiems de
rybas su kasyklų 
kais.

savinin-

Privertė valdžią atšaukti ašt* 
rią karo cenzūrą spaudai

VIENNA, Austrija, sausio
19. Rumanijos laikraščių

sausio 19. leidėjai laimėjo įjavo kovą prieš 
streikuo-1 aštrią karo cenzūrą. Užvakar 

valdžiai kad

durnasis organas.
Tiesa, Kamenevas paskiria 

naujai sukurto prekybos komi
sariato viršininku, bet tai yra 
viena žemesnių vietų.

Sokolnikovas, kuriam duoda
ma kreditas dėl sovietų pinigų 
stabilizavimo, tapo pašalintas 
iš finansų ministerio vietos. Jį 
pavaduoja Bruchnovas, bet fi
nansų komisariatą kontroliuos 
Valstybės Banko pirmininkas 
šeinmanas, labai nuosaikių pa- 
žvalgų žmogus, šeinmanas ne
paskirta finansų komisaru tik 
dėl to, kad jis esąs dagi per
daug nuosaikus komunistas, • 

. Sovietų pirmininko Rikovo 
padėjėju, vietoj pašalinto Ka- 
menevo. paskirta Kubešovas, 
komunistų partijos suvažiavi
me ‘ pasižymėjęs kaipo aštrus 
Zinovjevo grupės priešininkas.

Pramatoma, kad ateinačia- 
me Maskvos sovieto susirinki
me Kamenevas įgis pašalintas 
ir iš Maskvos sovieto firmini n-1 
ko vietos, kurią jis laiko už
ėmęs nuo pat bolševikų revo
liucijos dienų.

Kitas nuosaikus komunistas. 
Rudzutak, tapo paskirtas dar
bininkų Jr valsteičių inspeksi- 
jos pirmininku.

Dabar tik vienas Zinovjevas 
dar pasilieka savo vietoj, liet ir; 
jis ruošiamos pašalinti. Visi 
žymesnieji Zinovjevo rėmėjai 
perkeliami j tolimesnes vietas.

Revoliucijos Pami
nėjimas 

West Sidėj, 
ŠIANDIE, JįAUSIO 20 d., 

8 vai. vakaro
M. MELDAŽIO SVET.

Kalbės P. Grigaitis ir
Dr. A. Montvidas.

Visi kviečiami atsilankyti, 
įžanga dykai.

Rengia LSS. 22 kuopa.

SARPALIUS SUNKIAI 
SUZEIDE POŽĖLĄ

Paristas Sarpalius bandė netei
sėtai laimėti ristynes.

BUCHARESTAS, Rumunija, 
sausio 19. — Rumanijos val
džia, kuri pirmiau buvo įve
dus aštrią cenzūrą krašto laik
raščiams, neleisdama jiems 
nieko rašyti apie skandalą, 
kurs šiandie dedasi karaliaus 
rūmuose, dabar įvedė taipjau 
stiprią cenzūrą ir telegramų 
agentūroms.

Nežiūrint betgi aštrios cen
zūros, ateina žinių apie nera
mumus ir valstiečių sukilimą 
Rumanijoj. Sakoma kad vals
tiečiai dabar norį „ pasinaudoti 
politiniu krizių, kilusiu dėl ka
raliuno Karolio priverstino iš
sižadėjimo sosto, ir paimti val
džią į savo rankas. Jie norį 
tuojau susitaikyti su sovietų 
Rusija dėl Besarabijoj ai stei
gti tiltą per Dniestrą, įsteigti 
geležinkelius ir ’ pradėti preky
bą sų Rusija.

■---------------- 1.......... ■ ♦■-■K ,

Švedija ir Danija pasirašė 
arbitražo paktę

STOKHOLMAS, Švedija, 
sausio 19. — Švedija ir Dani
ja šiandie čia pasirašė neapri
botos arbitracijos sutartį, pa
darytą tarp tųdviejų kraštų. 
Einant sutartim, visoki klausi
mai ir nesusipratimai, dagi lie
čiantys “valstybės garbę” ir 
“gyviausius interesus,” turės 
cul ne ginklu, bet arbitracijos 
ir susitarimo keliu išspren
džiami.

Panaši ^sutartis nesenai buvo 
padaryta tarp Švedijos ir Da
nijos, o dabar, girdėt, pertrak- 
tacijos dėl arbitražo sutarties 
vedamos su Suomija.

Vakarykščiose ristynėse tapo 
labai sunkiai sužeistas Karolis 
Požėla. Sužeidė jį K. Sarpalius 
bandydamas neteisėtai laimėti 
ristynes.

Požeja, pirmą kartą lengvai 
paguldė Sarpalių. Po to Sarpa
lius netiek ritosi, kiek visą lai
ką taikė. Požėlą sužeisti, net 
išmesdamas per virves. Ir Požė
la neteisėtai užlauštas už virvių 
tapo sunkiai sužeistas ir yra 
kritingoj padėty.

'(Rytoj bus daugiau)

Sprogo girnos, užmušė 
tris žmones

KAUNAS — Fadovinio vals
čiaus, Sudupių kaimo ūkininkas 
P. Baltrukonis įsitaisė garinį 
malūną. Bet, matyt, malūnas 
nebuvo gerai įrengtas. Vieną 
dieną bemalant sprogo girnos 
j skeveldras, kurios lėkdamos 
dideliu smarkumu užmušė: patį 
malūno savininką, dar du žmo
nes ir vieną sužeidė. Girnos 
nukirto sienojų ir nukrito lau
ke už kelių žinginių.

SCRANTON, Pa., 
—Keturi tuksiančiai 
jaučių kietosios anglies kasyk- jįe buvo pranešę 
lų darbininkų, susirinkę vakar | kol cenzūra žinioms, ir straips- 
rotušėj, kaip vienu balsu pa-Jniąms, liečiantiems sosto išsi
reiškė pritarimo angliakasių žadėjusio karaliuno Karolio ir 
unijos prezidentui Lewisui ir 'karaliaus rūmų dalykus, nebus 
kitiems savo vadams, vedu- pašalinta, tol nė vienas Bucha- 
siems derybas su kasyklų savi- p^to rumanų laikraštis nebeiš- 
riinkais, už jų tvirtą laikymąsi ‘eisiąs, 
ir nenusilenkimą kasyklų vieš
pačiams.

eisiąs.
Cenzūra nenusileido, ii 

'šimties laikraščių leidėjai 
Angliakasiai pareiškė griežtą streikavo.

priešingumą bet kuriai arbitru- i 
cijai algų klausimu ir nutarė 
tęsti streiką tol, kol jų algos 
reikalavimai bus patenkinti.

Angliakasių unijos preziden
tas Le\vis ir kiti unijos virši-

I ninkai dabar važinėja po visas 
kasyklų streiko paliestas vie- 

, informuodami , angliaka
sius apie streiko padėtį ir apie 

.vestas derybas su kasyklų ea- 
Iteris pasirūpinsiąs, kad teismo vjninkais. 
'nuosprendis prieš jį nebūtų j ___________ ,

Pennsylvanijos legisiatura įvykintas. i 11 " <1 v
svarsto dvi rezoliucijas angj Einant Jugoslavijos konsti- HfL dlluZUriJOS V300S Z))"
lies pramonės kovai išspręsti, tucija, visi įstatymo pripažinti 

| tikėjimai naudojasi lygiom?; 
Pa., sausio teisėmis.. . . . r

tų užsienių komisaro čičerino Kai davatkininkai pamatė, 
pranešimas apie dalykų padėti kad ginčuose jie negal įveikti 
Europoj (pranešimas dar nėra evoliucininkų, kunigas pašaukė 
paskelbtas sovietų laikraščiuo- mokytoją Karadzičą teisman. ( 
se). čičerinas sako, kad Euro-' Ta byla sukėlė tokio didelio 
pos valstybės atsisakančios susidomėjimo, kad dabar Ju
danti Rusijai paskolos ir k re- gjoslavijos ir užsienių laikraš- 
ditų, kol sovietų valdžia nepa- tininkai vyksta į Vranją jos 
žebos savo trečiąjį inlernacio- pasiklausyti ir pasauliui pra- 
nalą.

Ieško priemonių kasyklų 
streikui pabaigti

nešti. >
| Mokytojas Karadzič betgi ta 
byla nė kiek nesusirupinęs. įas>

I Jis sako, kad jei teismas jį ir 
' pasmerktų, tai švietimo minis-

1IARR1SBURG
19. Pennsylvanijos legislątu- 
ron lapo įneštos dvi rezoliuci
jos kietosios anglies kasyklų 
streiko baigimo reikalu.

Viena rezoliucija 
ja, kad prezidentas 
paskirtų tam tikrą 
antra kad butų sudaryta ko
misija, kurion įeitų šeši legis- 
latoriai ir trys šiaip nariai, gu
bernatoriaus įPinchoto paskirti.

Valstijos komisija turėtų 
pakviesti kasyklų savininkus ir 
angliakasių unijos atstovus su
sirinkti, bendrai su komisija, 
ir atnaujinti derybas tikslu ko- 
greičiausiai ir patenkinamai 
susitarti visais ginčo klausimais 
ir streiką baigti.

Proponuojamoji gi preziden
to komisija turėtų per penkio
likę dienų susirinkti Scrantone. 
išnagrinėti streiko situaciją ir 
duoti savo sprendimą. Komisi
jos sperendimas butų galutinas 
ir privalomas, o ligi komisija 
dalyką, išspręs, • streikuojan
tiems angliakasiams butų duo
tas įsakymas tuojau grįžti į 
kasyklas dirbti senąją algos 
norma.

giuoja Pekino linkui

de- 
su-

kadRezultatas buvo toks, 
vakar |x> pietų vyriausybė pra
nešė leidėjams, kad jie galį sa
vo laikraščius leisti be cenzū
ros, bet jeigu juose busią 
ta kas nors užgaunamo 
džią, tai laikraštis tuojau 
sias uždarytas.

* • I

įlė- 
val-
Lu-

proponuo- 
Coolidge 

komisiją;

Suėmė laive 17 slapta 
keliavusių imigrantų

, NEW YORKAS, sailsio 19.— 
Atplaukusiame iš Britų Hondu- 
raso ir Kubbs viename garlai
vy imigracijos valdininkai su
rado anglies sandėlynuose pa<
suslėpusius septyniolika asme
nų, tykojusių slapta įsigauti į 
Jungtines Valstijas. Dvylika 
jų buvo kiniečiai, keturi ispa
nai ir vienas Vakarų Indi jų 
negras.

----------------- LONDONAS, sausio 19.

Nenori prarasti riebaus Tientsine praneša, kad Mandžu- 
' IfOOIlin Uolfdlfni vadovas’ Can£ Tsolinas,

ftędlllu IvIuAulKuJ pradėjus žygiuoti Pekino lin- 
-----------  • kui. Apie Sanhaikuaną, pu- 

30 Amerikos aliejaus firmų rei- siaukely tarp Tientsino ir 
kalauja “indžionkšeno’ 
sikos žemės įstatymui

Mek-

sau-
Jun-

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 19. — Apie trisdešimt 
gtinių Valstijų aliejaus kompa
nijų kreipėsi į apskrities teis
mą, reikalaudamos ,‘jndžionk- 
šenų” sulaikyti Meksikos vai-' 

nuo vykdymo naujojo že- Į 
ir gamtos šaltinių įstaty-

Mukdeno, einąs 
bardavimas. Užsienių ir 
geležinkelio štabai buvę 
versti kraustytis toliau j 
lūs, į Činvantao.

džią 
mės 
mo.

Mussolini reikalaują^ 
kad nuotakos ture* 

ty kraičio

Visa šeimyna žuvo gelž
kelio kryžkelėj

LA PORTE, Ind., sausio 
— Netoli nuo šio miestelio 
kar vakarą gelžkelio kryžkely 
Pennsylvanijos traukinys su
daužė automobilį, kuriuo va
žiavo keturi asmens. C. Fross, 
jo žmona ir 2 jų sūnus, vienas 
14, antras 16 metų. Visi jie 
buvo vietoj užm”šti.

19. 
va-

Moteriškė šoko iš trau 
kinio, užsimušė

PITTSBURGH, Pa.,
18. — Netoli Latrobe

sausio 
stoties

Pennsylvanijos gelžkely šoko iš 
bėgančio St. Louis-New York 
ekspresinio traukinio moteriš
kė, ir vietoj užsimušė. Nusižu
džiusi pasažierė buvo Mrs. Sla- 
ter iš Los Angeles.

Francy fabrikuotojai busią 
persekiojami

BUDAPEŠTAS^ Vcngrij a, 
sausio 19. — Kalbėdamas šian
die parlamente, Vengrijos 
premjeras Bethlenas pareiškė, 
kad visi asmens, susekti kaipo 
dalyviai atidengto 
Franci jos frankų 
sąmokslo, busią 
persekiojami ir 
Premjeras prašė, 
sybei butų duota

AR NORI lį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOT!

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- 
sit greičiausia.

i
Klasifikuotųjų skelbimų kai

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Požeminių traukinių 
katastrofa New Yorke
NEW YORKAS, sausio 18.— 

vVilliamsburgo tilte šį rytą su
simušė du Brooklyn-Manhattan 
Transit kor|x>racijos požeminiu 
traukiniu. Katastrofoj du pasa- 
žieriai buvo užmušti ir penkias
dešimt sužeisti.

miliardų 
fabrikavime 

aštriausiai 
baudžiami, 

kad vyriau- 
daugiau lai- 

stiprus bom- ko pabaigti areštavimą visų 
kiti pinigų fabrikuotojų, paskui gi 
pri- parlamento komisija galėsianti 
pie- pradėti savo tyrinėjimus.

| Daugelis atstovų karštai plo
jo premjerui, tuo- tarpu' socia
listai ar demokratai iš vietų 
šaukė, kad valdžia tuojau rezi
gnuotų.

Į šeši asmens žuvo hidro- 
planui nukritus

VARŠUVA, sausio 19. — 
Teismo sprendimu tapo užda
rytas žydų socialistų organiza
cijos “Bund” laikraštis Unzer 
Folks-Caitung. Vietoj uždaryto
jo pradėjo eiti naujas, kitu 
vardu.

19.
išleido' 
kurios 1 
arini- 
l u rėti 

JU vy-

ROMA, Italija, sausio 
Diktatorius Mussolini - 
dekretą, kad merginos, 
nori ištekėti už Italijos 
jos karininkų, privalo 
kraičio, idant paskui 
rams nereikėtų skursti.

Jei' karininkas; žemesnio 
rango kaip majoras, ves mergi
ną, neturinčią kraičio, jis bus 
iš armijos tarnybos pašalintas.

1 NAGASAKI, Japonija, sausio 
19. — Nagasaki uostan šian
die nukrito didelis japonų hid- 
roplanas, skridęs iš Sasebo. 
Hidroplanu skrido šeši asmens, 
ir manoma, kad jie visi žuvo 
vandeny. -Kol kas tik vieno jų 
kūnas surasta.

-O RA
Chicagai ir 

lis oro biuriis 
našauja:

apielinkei oficia
liai dienai pra

arBus lietaus 
šalčiau; stiprokas

smego, irt 
žiemių va- i

Skirstymas j vienasėd- 
žius Lietuvoj . •

KAUNAS. šiemet išskirs
tyta viensėdžiais 54,953 ha kai
mų žemės, nebaigta skirstyti 
30,788, o ateinančiais metais 
numatoma išskirstyt net apie 
90,000 ha.

NEW ČASTLE, Pa., sausio 
va-119, Viena jauna moteriškė,

karų vėjas.
Vakar temperatūra siekė mi

nimumai0, makshnum 46° F. 
s šiandie saule teka 7:14, lei

džiasi 4:48 valandą.

Dora Tucker, šiandie nušovė 
iš revolverio J. V. armijos ser
žantą, o paskui pati persišovė. 
Manoma betgi, kad. ji dar pa
sveiks. Tragedijos priežastis 
dar nežinoma.

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 j banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 

• sumomis.
f »

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

h____________ - ..........- —..............- - — --------------------------------------------------- - - — ■ ■■



Pati SauPriparodyk
RODYKLE No

Tol. Armitage 2822

1145 Milwaukee Avė

šluostuvo (niop) ranke

ATMINKIT

Iškrito per langą
Vardan

AdrcsRH

SKAITYTOJAU!
Apšaudė traukini

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

Babies Love It

Matai Kas Dedasi?

kosulį, o duodant re

Vardas

Adresas

*6822 Mirčių Nuo 
Užkimančio Kosulio

Pudingai 
Šonai 
Sriubos

priimti 
kapitoną 
tarnybon 

nuteistieji

Policijos viršininkas 
nuteistas kalėjimai!

Žalimienė bus paliuo 
suota už kauciją

OR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

Pasitarkite Su 
Specialistu

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus | dovanas.

Specialistas
Wells Street 
Washington

medinės 
verdant kopusius f 
nereikalingą kvapą

UNSWEtTENED

VAPORATEP
MILK

atitrūkimo pirš- 
odos čeverykų 
galus skarma-

Men turime receptų kliubą, kurio narių 
skaičius siekia virš 100,000 moterų. Tos 
100,000 moterų nuolatos daro naujus 
receptus su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jos rašo mums ir sako, kad nėra geres
nio pieno produkto jų virimui ir kepi
mui kaip Borden’s Ęvapoiated Pienas.

šiemet automobiliai užmušė 
jau 45. žmones.

Lietuvis užmuštas 
automobilio

Dabar persitikrink pati. Nusipirk dėžę 
Borden’s Evaporated Pieno pas * savo 
groseminką šiandien ir išbandyk kurį 
nors savo mėgiamų receptų su juo. Mes 
esam tikri, kad jūsų padalytas valgis 
turės visai kitokį skonį negu turėjo ka
da pirmiau.

Tonikai 
nuvargusių ir 
lų, nervų ir 
tikri) sveikatos slovį 
lio rųšių tonikų ir j 
doti pagal tų dalių kūno 
reikia. Yra Nervų tonikai 
tonikai, Kraujo tonikai ir 
liaus 
permainą sistemoje 
kų turi dvigubą veikmę, kaip tai 
paliuosuoja vidurius ir valo kraują 
ir budavoja kūnišką sudėjimą. Nors 
tonikai yra gerai, bet patartina 
gauti gydytojo patarimas kokį nau
doti ir reikia laikytis nurodymų ko
kius jis palieps 
naudos i“ 
tingi nuo 
lėčiau ir 
lingą permainr jo atsigavimui į na 
turalį stovi.

KUPONAS
Mena 
Košelės 
Pajai

Tel. Republic 813S

Paul Kantiška
6053 So. Claręiuont Avė.

Kontpaktorius - Pluipberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Pasinaudoke 
Auksine

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

Nortd Shore Electric trauki
nys buvo užvakar du sykiu ap- • 
šaudytas ties Ručine. Du žmo
nės tapo lengvai sužeisti. Po
licija suėmė laukų darbininką 
James Rogan, kuris prisipaži
no, kad tai jis šaudęs j trauki
nį iš keršto, kad kompanija ne
davė jam darbo. Jis prisipaži
no ir prie kitų piktadarybių.

Mes tikriname, jog nėra kito pro
dukto pasaulyje kuris gali susily- 
gint su Borden’s Evaporated Pie
nu visiems naminiams kepimo ir 
virimo tikslams.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pienas yra pilnas riebus pienas 
niekad nesigailimi ir užganėdins 
visiškai.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau e r kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Vįakar automobiliai užmušė 
keturius žmones, jų tarpe jau
ną lietuvį Antaną Virbickį, 32 
metų, gyvenusį prie 8842 ?Iou- 
ston Avė., South Chicago. Jį 
suvažinėjo ugniagesių automo
bilius prie Uoustoh ir 8‘J gat-

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; ncdaleisti; pasinaudo
ti) čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų "kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

THE
pORDEN BUILDING, NEW YORK

Naminiai pasigelbėjimai
Taupyk popierines kortas •kuriat 

gauni iš skalbyklos su marškiniais, 
jei planuoji kelionėn, .los labai pgr

Duona 
Saldainiai 
Žnviu

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patart
inų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei Bernice žalimienė, kuri buvo 
nuteista kalėjimai), už nunuo- 
dijimą savo vyro Domininko, 
bus |>aliuosuota iš kalšjimo už 
$20,000 kauciją. Taip duvė su
prasti teisėjas Lynch, kuris 
svarstė jos prasimų paliuosuo
ti ją iš kalėjimo iki naujam 
bylos nagrinėjimui už kauciją. 
Jos pirmasis nuteisimas tapo 
augščiausiojo teismo panaikin
tas, nes nesą užtektinai įrody
mų apie jos nunuodijimą savo 
vyro, kad galima butų nuteisti 
ją kalėjimui; augščiausias tei
smas įsakė padaryti naują by
los nagrinėjimą, jei randasi 
daugiau įrodymų. Buvo many
ta, kad ji bus visai paliuosuota 
ir kad byla prieš ją bus panai
kinta, bet turbut valstija turi 
naujų įrodymų, kad prokuro
ras pareikalavo naujo bylos 
nagrinėjimo, kuli is prasidės 
sausio 25 d<

Pančiakas reik mazgot po kiek
vieno dėvėjimo išvengimui prakai
tavimo ir išsilenkimui nuo tryni
mos! jų tose pačiose vietose.

Puikus sausas šhiosluvas galima 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų 
pančiakų. Nukirpk pėdas nuo apie 
penkiolikos pančiakų ir suberk jas 
išilgai, paskui susink j krūvą ir j- 
sprausk j šluostuvo Onop) ranke-

EVAPORATED 
Milk

Hordcn's da
ri'man dyicją 
dydžiu — ąiao 

štas (16 unci
jų) ir m.r.žmt 
(C uncijų).

jeigu nori gauti 
tonikų. Tonikai skir- 

stimfilantų, nes jie veikla 
priduoda sistemai relkii-

Policijos viršininkas Morgan 
A. Collins ir trys nariai civili
nės tarnybos komisijos tapo 
teisėjo David nuteisti kalėj i- 
man už 
kadangi 
policijos 
Gi onin, 
įsakė teismas 
nėra pasodinti į tikrąjį kalėji
mą, tik skaitosi nuteistais ir 
yra paliuosuoti už kauciją, kad 
jie galėtų (paduoti ąpelidciją.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk 
riebesnis negu paprastas pienas. Jus 
turit naudot pusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno jeigu norit 
naudoti jį kaip paprastą pieną. Jeigu 
turit savo receptą kuris reikalauja Sme
tonos, naudokit tiek Borden’s Evaporat
ed Pieno kiek reikalauja Smetonos.

Užkimantis kosulys yra labai ne
paisomu kūdikių liga ir viena iš pa
vojingiausių ligų. Raportuojama, 
lAd i vienus metus miršta (>822 kū
dikiai Jungtinėse Valstijose nuo tos 
ligos. Nėra gyduolių nuo užkiman- 
čio kosulio, bet pagelba gali būt su
teikiama ir laikas tos ligos gali būti 
sutrumpintas. Keletas lašų Dr. 
Drake’s Glessco palengvins kad ir la
bai smaugiant) kosulį, o duodant re
guliariai, suteiks labai greitą pasvei
kintą. ' Jis yra rekomenduojamas gy
dytojų ir pardavinėjamas aptiekose 
kaipo pilnai užganėdintais, 50e. bu
telis visur.

100,000 moterų nuolatos prisiunčia 
mums naujus receptus su Borden’s 
Evaporated Pienu. Jeigu jus norit ži
noti kaip pasidaryt tuos įvairius recep
tus su Borden’s, išpildykit kuponą pa- 
žymėdamos kokių receptų jums reikia, 
ir prisiųskit mums.

Del skilvio ir vidurių nešina- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Žmonė 
saldaus j 
yra 
Razinkos 
to dalį 
carbonnydratų 
neturėsit 
kaip atsitinka 
valgiais, todėl razinkas galima val
gyt ligoniams ir vaikams ir beveik 
visiems kuriems užginta valgyt'Cuk
rinius dalykus. Razinkos yra ne
brangios ir jas reiktų valgyt bent 
sykį j dienų kuriame nors valgyje. 
Sekantis receptas patenkins visų 
šeimyną ir lengvas pagaminti.

RAZINKŲ PI DINGAS
’a puodelio besėklių razinkų 
l:t puoduko pieno 
t kiaušinis
‘a pouduko cukraus
1 puodukas miltų
1 šaukštukas kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto uždaro 
1 šaukštas vanilos 
Sumaišyk

razinkas 
ną i* - . .
plak j švelnią košę, dadėk tarpytą 
uždarą ir vanilą. Supilk 
luotą fermą, uždengk landžiai ir 
padėk ant grotų ar geležie# katile 
verdančio vandenio. l'ždengk ir 
šutink apie valandą Ir pusę. Duok 
į stalą jeigu nori su skystu sosu.

Virtuvės Reikaluose 
perkolatoriaus koštuvas už- 
užpilk rupios druskos ir 
skylutes iš viršaus ir apa- 

j jj verdant) vandenį nu- 
druskos ir kavos su-

Vakar apie 3 vai. po pietų, 
West Sidėj, kertėj 24 ir Oak- 
ley gatvių, iškrito per antro 
augšto langą jaunas vyras ir 
tiek susižeidė, Irt .sąmo
nės tapo nugabentas ligoninėn. 
Manoma, kad jis pasistojęs dnt 
palangės taisė langą, paslydo 
ir iškrito su visais stiklais. 
Pavardės sužeistojo negalėjau 
sužinoti. —Kep.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonaise arba kilų naminių val
gių naudokit Borden’s Evaporated 
Pieną, nes Borden’s Evaporated

Grožės Patarimai

Pirštų nagai reikia užžiurėti taip 
pat kaip užimi dantis arba kitas 
dalis kūno. Nagus reikia nuolat 
užžiurėti ir jus turit turėti namuo
se paprastus manikuravimo reik
menis; kaip^tai pakelį oranžio pa
galiukų, nagų žibintoją, naganus 
pielvčią, lenktas nagams žirkles ir 
kokios panagių košelės. Reikia pir
kioti nagus kasdien, kad nereiktų 
tankiai karpyti. Kasdieniniam rei
kalui tik niišveiskit nagus su Dis
keliu p.dišio ir (rinkit juos -nagų 
šepetuku. Jeigu nagai palieka tra
pus, kali kerpant trūksta, ištepk 
juos su Diskeliu roki creain einant 
gulti. Tas siųninkštins nagus ir 
galėsit lengvai apkarpyti.

,Ypatiska Sveikata

naudojama htgaivinimui 
nusidėvėjusių musku- 
kilų kimo organų į 

Yra dauge- 
reikia nau- 

kurioms 
Yra Nervų tonikai, Gnzo 
Kraujo tonikai ir paga- 

tonikai padaranti chemišką 
Dauguma toni

kom isi j os
David nuteisti 
teismo paniekinimą, 
jie atsisakė 
pašalintąjį 

kurį priimti

Virimo Receptai
> valgo razinkas dvi jų 
konto, bet nežino, kpd jos 

sveikas ir maistingas valgis, 
turi savyje svarbią mais- 

kaipo vaisių-cukrų arba 
Valgant razinkas 

nevirškinimo negerumų 
kitais saldžiąja

Jeigu 
kempa, 
patrink 
čios. Pilk 
mazgojimui 
kietėjimų.

Kožnoj virtuvėj reikia laikyti ga
lą lentos 10 colių per 12, tai kad 
norint pjaaustyli mėsą ar ką kitą 
butų ant ko pasidėti.

Biskį sausos muštardos užtrypus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapą.

šimtelis medinės anglies indčtos 
i vandenį verdant kopusius sulai
kys visokį

Pirm prišriubuojant mėsos pjaus
tytąją l,r>e stalo, padėk šmotukus 
žvėrinio popierio po abiem šonais 
lentos krašto ir prišriubuok tand- 
džiai. Tas neduos pjaustytojui kru-

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARA” vertės už .............. $2.50

. GAUS KNYGOMS:

' ANT JŪSŲ LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalovv už 
$4950

$500 jmokčti kitus po $50 j menes) 
2 flatų namas apšildomas garu 

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

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4421 Irving Vark Rivd.
< Tel. Palisade 2977

Geras paprotys
Naudokit Rufflea kasdien, kad užlaikius 

galvos oda sveika ir kad turžti puikius 
žvilgančius plaukus.

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi i j I 
priešą gražių plaukų. A/ >

Nusipirkite bonką už 65c šiandien X.
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiam’ tiesiog iŠ laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.' </
Berry & South 5th Sts. f

Brooklyn, N. Y. M

Miestas..................................State.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, Vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI IS GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽpDYNtLIS ..........    25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ..................   15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai* gera nioksliika knyga ....... 16
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 16

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnis, kas jas gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
ląs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konventą su money.orderiu ar Čekiu siųsk liuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
*3and*jW vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Ar Jus esate 
sergantys kurį 
liga suardo svėi- 
katą? Kad per- 
gate ir buvote 
prie visokių gy- Js /
dytojų, kurie 
nedavė nei jo- W 
kių ' rezultatų, 
tai yra kad jie 
visai nežino ju- ?Jį.
sų tikrų 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 
mašiną 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 Ilgas, galvos 
apkvaitimą ir t. t.

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

THE PEOPLE’S 
HEALTH INSTITUTE 

DR. GILL I 
40 North 

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

rankios kuomet pakuoji 
bliuskes ir andarokus, ei

Jeigu supamas krėslas turi pa
protį “keliauti”, prilipyk siauras 
juostas velveto ant apačios krsėslo 
vėžių.

. Sulaikymui nuo 
tų gylu žibančios 
pripildyk čeverykų

............... Lithuanian
No. 6

BORDEN COMPANY

sausus dalykus; dadėk 
suplak kiaušinį, dadėk pie- 

sumaišyk viską į krūvą. Su-
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[KORESPONDENCIJŲ

Waukegan, III.
Kas girdėt. .

Lietuviu Laisvėj Mylėtojų 
l)r-stė gruodžio 271 d. laike sa
vo priešmetinį susirinkimų, 
kuriame liko nutarta priimti Į 
draugystę ir moteris, lygiomis 
teisėmis su vyrais. l)r-stė ge
rai stovi pinigais ir nariais, 
taipjau turi ir >avo knygyną iš 
213 tomų knygą, kuriomis na
riai gali naudotis l>e atlygni- 
m o. Narinė mokestis yra 50c. 
j mėnesį; pašelpos gi mokama 
po $10 j savaitę.

Geros kloties Laisvės Mylė
tojų Draugystei.

Musų raudonieji biznieriai ir
gi nesnaudžia ir daro sau šen- 
vičių. Kada tik būna kokio* 
draugijos susirinkimas, tai j k 
tuoj pasigamina amunicijos — 
naminėlės, atsigabena į svetai
nės kamaraitę ir į ten vilioji 
nacius. Kuriuos tik jiems pasi
seka pasivilioti į kamaraitę, tai- 
liek pavaišina “senvičiais” — 
nugirdo, kad bus nežino nė sa 
vo vardo ir paskui kelia susirin
kime revoliuciją. Gėda komu 
nistams taip daryti.

ingtonan ir neleido liktis ryto
jaus mass-mitinge dalyvauti, 
jis nors privačiai pasiryžo pa
sidalyti mintimis su dalyvavu
siais pasikalbėjime orgunizaci- 
jinio komiteto nariais ir tame 
pasikalbėjime pareiškė:

1. Reikalingumų amerikiečių 
lietuvių dalyvavimo < Parodoje 
nors ir Lietuvos vyriausybė ne
galėtų oficialiai dalyvauti;

2. Pasižadėjo skubiai susiži
noti šiuo reika.su Lietuvos 
vyriausybe; J

3. Jei Lietuvos vyriausybe 
negalėtų oficialiai dalyvauti, jis 
pareiškė tvirtą savo pasižadėji
mą padėti Amerikos lietuviams 
ir pasirūpinti, ka i iš Lietuvos 
butų atgabenti komplektai 
eksponatų, kurie bpvo* Italijos, 
Anglijos ir kitų šalių parodose.

Iš pasikalbėjimo su ponu mi- 
nisteriu, matyt, buvo jo dide
lis noras, kad lietuvių tauta 
dalyvautų Parodoje.

Liaudies ūpas priklauso nuo 
jos vadovų. Taigi neabejotinai 
musų visuomenė 
ką tarsite jus
Centralinių Organizacijų ir sro
vių vadovai, bei, laikraščių re
daktoriai ir kiti visuomenės 
veikėjai. Kadangi kiekviena 
valanda yra brangi, reikalinga 
skubiai pradėti darbas nelau
kiant iki įvyks konferencija. 
Jeigu ji ir bptų galima, arba 
susiturėti nuo bereikalingų iš
laidų, mes prašome jūsų sku
biai pareikšti savo nuomonę, 
kuria mes vaduotumės tolimes
niuose musų žygiuose. • •

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Skyriaus Laikinis 
Komitetas:

tą patį tars, 
gerbiamieji,

Lietuviai Advokatai Mrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Blvd. 3138 
yj. Woitkiewicz- 

BAN1S

Skaitydamas Naujienas radai 
žinutę įš \\ aukegano apie grūo 
džio 27 d., koncertą, kurį tūla?’ 
\Vaukeganietis labai išgirta. Tą 
koncertą rengė Liuosybės chd

(Pacific and Atlantic PhotoJ
(’ynthia Mosley, kuri su savo 

vyru Oswald Mosley, Anglijos 
Darbo Partijos nariu, atvyko 
Amerikon. Lady Mosley yra 
ordo Curzono duktė. Ji atvyk
sta Cbicagon liudyti byloj prieš 
javo dėdę Joseph Leister.

bolševikai ir bolševikės. Kon
certas buvo nė šio, nė to, bet 
publikos buvo tiek daug, kad 
išėmus visus dalyvius ir vaikus 
publikos buvo ne daugiau trijų 
tuziną. O tai todėl, kad įžan
ga buvo augšta — 75c ir $1. 
Mat bolševikai norėjo pasipel 
nyli, bet prakišo.

tode 
gara 
ir ati 
smu

Dai- 
turi 

j asų 
my-

Pirm. Dr. A. Dambrauskas 
Vice-pirm. A. Užumeckas 
Vive-pimi. Adv. S. Paukštis
Iždin. B. Tribulas

> Fin. sekr. K. čeledinas 
Nariai: Kun. S. Draugelis

D-rė E. Mieldažytė 
7^ Jankauskas
S. Bajorūnas.

Sekretorius: M. Grigaliūniene
324 Wharton St.,

Darbai eina neprastai, 
žmonės yra linksmus ir 
traukia munšaina. Bet 
“aklu kiaulių” — slaptų
kliu yra daugybė, taip kad nie- 
kurios gatvės primena Chica 
gos Maxwellą, tik čia munšai- 

Uineriai traukia kostuirterius 
skvernu i savo sfriukies.

— \Vaukegano Shibis,

Laikinis Komitetas “Se 
stiui-Centennial”

Pasaulinės Parodos l’hiladel- 
phijoje.

Pa rodi 
(Amerikoj 
150 meti

Artinasi laikas, kuriame suly£ 
paskučiausių žinių, neabejotina 
prasidės Pasaulinė 
“Sesqui-Centennial” 
Suvienytų Valstijų
Nepriklausomybės paminėjimo) 
Philadelphijoj.

Philadelphijos kolonijos lie
tuviai suprasdami šios pa:o 
dos reikšmę ir lietuvių tauto* 
dalyvavimo reikalingumą, kai
po vietiniai, pas kuriuos toji 
paroda įvyks ir kuriems neat
būtinai jos suruošimui teks di
džiausioji darbo našta, pasiryžo 
pirmutiniai 'šiuo svarbiu klau
simu atsišaukti į Amerikos vi
suomenę ir kviesti visus, kurių 
tik širdyse neužgeso Tėvynės 
meilė neatsisakyti dabar taip 
gerai progai pasitaikius padėti 
savo tautai pasirodyti visam 
pasauliui josios menu, daile, 
įvairiais išdirbiniais, ir tt., Ir 
tuomi kelti savo Tėvynės var
dą, blaškyti musų priešų už
traukiamus anX brangios musų 
šalies tamsumus, o jiodraug ir 
amerikiečio lietuvio garbę di
dinti ir jo širdyje karštesnę 
tėvynės meilę Uždegti. Mums 
regis, kad vienai Lietuvos vy
riausybei dabartiniam laike mi
nėtoji paroda suruošti gal butų 
per sunku ir'dolei to gal taip 
ilgai nesigirdi jos nusistatymo 
šiuo klausimu. Todelei musų 
Amerikos lietuviai, kurie taip 
daug prtsidėjome prie brangios 
tėvynės atgaivinimo, visus jss 
opiausius 
me, sulyg

tolimesnis atidėliojimas 
Parodoje dalyvavimo 
bet antra vertus, neno- 
be susižinojimo su A-

<e!bėjome savo skaitlingomis 
aukomis, taip ir dabar privalo- 
ne neatsisakyti šiame taip 
iaug musų tėvynai politiniame 
r ekonominiame gyvavime rei
kšmės turinčiame uždavinyje, 
parodyti kaip gražiai atrodo 
:oji jauna Lietuvos valstybė, 
iurios pasaulio galiūnai taip il- 
;ai nenorėjo pripažinti.

Philadelphiečiai apsvarstę ta’ 
avo mass-mitlnge 10 dieną 
gruodžio, 1925 m., išrinko 
(inąjį Komitetą, kuris ir 

*;ąrbės šiuo kreiptis prie 
irahešdamas jums, tėvynę
inčių philadelphiečių, pasiryži- 
nus ir nuomonę j u įgyvendini
mui :

1. Philadelphiečiai grieštai 
Hisistate už Lietuvių Tautos 
lalyvavimą Pasaulinėje Paro- 
loje ir remti Lietuvos vy- 
iausybę, jei to bus reikalinga;
2. Jei Lietuvos vpriausybė ir 

tegalės dalyvauti Parodoje, 
ai amerikiečiai lietuviai pasi

kvietę Lietuvos menininkus pri
kalėtų joje dalyvauti;

3. Kadangi tai visos tautos 
•eikalas, darbas sunkus, reika- 
aująs gan daug išlaidų, jo sėk
mingumas priklauso nuo visų 
Amerikos lietuvių bendradar- 
liavimo. Taigi sau garbe ir pa- 
eiga skaitome šian darban 
cviesji visus be skirtumo par
tiją ir pažiūrą tautiečius; /

t. Philadelphiečiai matyda
mi, kad jau ir taip maža laiko 
unkainam pasiruošimui beliko, 
)r kad 
nebūtų 
kliūtis, 
rėdami
merikbs lietuviais ar bent Cent: 
falinėmis Organizacijomis im- 
tjes vadovavimo šiame svarbia
me ir sunkiame reikale, išsirin
ko Laikinį Komitvtą, kuris pra
dėtu susižinojimus ir Parodai 
pasiruošiamuosius darbus ir 
kreiptis į visą Amerikos lietu
vių visuomenę kad:

(a) Kviesti Amerikos lietu
vius prie dalyvavimo Parodoje.

(b) Ir sudaryti nuolatinį Ko
mitetą, kuris tinkamai suruoštų 
Pasaulinės Parodos Lietuvjų 
Skyrių, ę todėl pasiūlyti šiuos 
budus: (1) nevėliau 'pabaigos 
sausio ar pradžios vasario mė
nesio sušaukti šiuo tįkslu kon 
ferenciją; (2) arba Esamąjį 
Laikinąjį Komitetą papildyti 
naujais Centro Organizacijų 
atstovais.

Prieš įvykimą mass^mitingo 
gruodžio 1, dieną, 1925 m., 
Philadelphijon buvo privačiai 
atvykęs Ųietuvos įgaliotas mi- 
nisteris Amerikoje ponas Bi- 

reikalus ’atjausdavozauskas ir nors diplomatinės 
galėjimo visuometapystovos vertė jį gryžti Wash-

Jeigu turi pūs
lės slogą arba k skausmingą nu-

I sišlapinimą mė
ti ginkII SANTAI,
\ M1DY
ll Parduodama vi- 
J sose vaistiny- 
J čiose. Greitai 
’ palengvina 

skausmą.

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, RftLIANCE, 

ALBERT BALLIN, 
DEUTSCHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, WESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

new yor- /IIa|KO IKI KAU- 
LvU\() lu ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
k.________________________ -J

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitu informa- 

• cijų kreipkitės prie’ vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Jolnt Service with 

Hambnrg American line 
177 N. Mlohl*an Avenue

, Chlcsgo, III.

1$ SENŲ AUTOMOBILIU) 
PADAROME NAUJUS '
Viską sutaisome kas tik prie ah- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. /
Telefonas Michigan 0342V.  —------------------------ ,----- J

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room Jllll-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 ketyergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

'■ 1 ■ ...............................................

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 VV. VVaahington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946' 

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

Namų Telefonas Republic 9600

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. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

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

I P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisą.;:
Tel. Pullman 6377 t

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

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; i 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio-| 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

St., kumpas 31
AKUŠERKA

Pasekmingai pa
motė

ms prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
•r merginoms.

3118 S<ith 
Halsted St.

prieš 
laike 

ir po

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

k - —J

A. A. OL1S
ADVOKATAS

113. La Sajle St., Room 2001
TeJ. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6

V&k&mis •
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio fcr 
Pėtpyčios.

............ ' 1
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
- - - *

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 SO. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6890

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS • 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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.

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

Tvirtas įsitikinimas i

PERUKĄ
Mrs. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

Manchester, Conn., Įsitikinusi, kad išgelbė
jo Jos sveikatų, raio:/
.“Ai turėjau skilvio katarą, žarnų ir ke- 

}>enu. Ai vis turėjau gulėti lovoj. Varto- 
au Pe-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 

ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir perą ape
titą. Mano yra tvirtas isit ikinirnas i 

______________Pe-ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Ai 
kasdien patariu savo draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.'

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar į sto

tį, afba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja tuid 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. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikš (avimo.

.............. ..........    Atkirpk čia ............ -.......................-.......
Data: Sausis 20, 1926

CORPORATION
PRESENIF0RALW^T\T 

UNITED PROFlT-S>Ąįll^\RSv\ 

ŠEN muh!PMPMTO Z-
PRąfrr\tfipiN(i CORPORATION \ 
0 lW

afH.K^, o.«<•»'. >tf<v v<H>rt..

Garsinkities “ Naujienose”

DR. CHARLES SEGAt 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4723 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

b. ■■ M ............... «*■•»

«-0R. HERZMAN-**
—IŠ E U S I J O S—

Gerui lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir nkušejis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktj > 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

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 Hyde Park’4000

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 6913 
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Bouląvard 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 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakar®.

1 "" 1 i i ■ r
Ofiso Telephona« — Boulevard 7065 
Rtaidencijos Tel. Lufayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 - 12 ryto, 7—9 vakare.
Nedalioj 10 12 ryto. Pirmadieniam

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofiana — 3133 So. Halated St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė. L u ii ............... /

DR. I. 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 Ave^ 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 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathennia 

—J

Boulevard 3686 
Bes. 6504 So. Artesian 

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dien^, 7—9 vakare 

Kasdien 
k ■ ■ f. ....... —

Tel. Boulėvard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

6'iki 8 vai. vak. Nedėliomis nu*
8 iki *2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Cidrurgao 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
Vąikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 8103 So. Halsted SU Cldeage 
arti 81 st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 die*.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubą

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Phone Canal 1718-0241
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J— Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxąxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem, Avė. 
Valandos:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. F 
iziizxxmxxrmxxxxxxxixx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boilerard 
7820. Kės, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 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.

. DK. F. A. DULAK
» Specialistas Gydyme 

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664.
Vai.: 2 iki 4 po "įlietų ir 7 iki 9 vak. 

Nedalioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2950 Ix>gan Blvd. 

Tel. Belmont 5217.V ■ -.....  ■■■»J

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

Specialiątas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking
, • Co., Ine.

P. B. Hadiey, Licensed 
710 We«t 18th St., Chicago, Iii.

Viskas, kas reikalinga prie pa
grobi;. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161, ■ ■ ---- ----- . — >

LISTERINE 
' THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

c^fuiA- by
Larnb<rt Pharma. «l Co., Naint Loui., U. S. A.

___________

reika.su
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NAUJIENOS
Vh ' i llhuantan Daily N«ws 

fnNi ahed Daily Except Sunday

Editor P. GBmAITIS
1739 Soath Haisted Street 

Ckicajro, IU. f
Telepkoae Rooeeveft MM

Subscription Ra tesi
X8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year tn Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clau Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
•f Thicago, UI., under the act of 
idtxxh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S t., Chicago, Į 
į U. — Telefonai] Koosevalt K5M. 1

Užsimokėjimo kaina;
Chicago je — padtu:

Metams .............   $8.00
Pusei metu ............   4.00
Trims mlnesiams....................  2.D0
Dviem miaeds mi ___  1.50
Vianam mlnasiui ____________  .75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija ____   8c
Savaitei ______  18c
Minėsiu! ____   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............—...................  $7.00
Pusei metų ...............................  8.50
Trims mėnesiams . ...........    1.75
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui . ................    .75

9

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams a...................................  $8.00
Pusei metų ............t...............  4.00
Trims menesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ir diktuoja partijos politiką, kuomet jo oponentai vienas 
po kito lekia iš savo vietų.

Tai rodo, kaip griežtai pasikeitė, palyginant trumpu 
laiku, visas Rusijos bolševikų nusistatymas. Jisai pasi
keitė po įtaka gyvenimo faktų, su kuriais sovietų valdžiai 
te)w per šiuos metus vis dažniau ir dažniau susidurti.

KAIRIEJI BOLŠEVIKAI METAMI Iš VIETŲ

IR ZINOVJEVO SPARNAI KARPOMI

KAPITALIZMUI PATAIKAUJANČIOS SROVĖS
PERGALĖ ’ ,

l:. i: i: •: L: i;
KOMUNISTŲ UTOPIJOS IR GYVENIMO FAKTAI

PASAULIO REVOLIUCIJOS ŠTABO” EVOLIUCIJA

“Naujienų” skaitytojai daugelį tų faktų žino. Sovie
tų valdžiai teko liautis spekuliavus “pasaulio revoliuci
ja”, kai ji pamatė, kad iš tos spekuliacijos jokios naudos 
nebus. Ji buvo priversta ieškoti susiartinimo su tokiu pa
sauliu, koks šiandie yra. Ir todėl ji darė prekybos ir 
draugingumo sutartį su fašistiniais Italijos valdovais, de
rėjosi su Anglijos konservatbriais ir Vokietijos naciona
listais; siuntinėjo savo diplomatus į “buožių Lietuvą”, į 
“imperialistinę Franci ją” ir Lenkiją; prašė kreditų pas 
Amerikos Wall-stryčio bankininkus ir 1.1.

Stojusi į šitą kelią, ji, kaip akmuo besiritantis į pa
kalnę, netrukus pasiekė patį kapitalistinės peklos dugną. 
Maskvos “apgailestavimo telegrama” Anglijos valdžiai 
dėl buvusiojo caro tetos mirties; bolševikų atstovų puota 
Su Francijos valdžia, sukišusia į kalėjimą komunistų va
dus; čičerino pusryčiai su gen. Seeckt’u, kuris malšino 
Vokietijos komunistų sukilimą; to paties Čičerino inti- 
miški pasikalbėjimai su Lietuvos klerikalų vadais Kau
ne, ir panašus žygiai — rodo, kur šiandie stovi “pasau
lio revoliucijos štabas”.

Kairysis sparnas Rusijos komunistų partijoje tapo 
sulamdytas. Žymiausieji kairiųjų komunistų vadai yra 
šalinami iš atsakomingų vietų ir pakeičiami nuosaikaus 
nusistatymo asmenimis. Taip, Leonas Kainenevas, kuris 
iki šiol buvo laikomas svarbiausiuoju Lenino testamento 
vykintojų, tapo pašalintas iš liaudies komisarų tarybos 
vice-pirmininko vietos ir iš darbo bei krašto apsaugos 
komisariato pirmininkystės. J tas vietas tapo paskirti pa
lyginant mažai žinomi žmonės, kurie remia dešiniąją sro
vę partijoje. ': \ .■

Numatoma, kad Kamenevas gali būt išmestas ir iš 
Maskvos sovieto pirmininko vietos, kurią jisai laikė nuo 
pat bolševikų perversmo.

Antras stambus kairiųjų komunistų vadas, G. Sokol- 
nikov, pražudė savo “džiabą”, kaipo finansų komisaras. 
Tai yra tuo labiaus nuostabu, kad Sokolnikovas turi ge
rą reputaciją, kaipo finansininkas. Jisai sugebėjo įvesti 
Rusijoje pastovią valiutą (“červonec”) ir apsaugoti ją 
nuo kritimo.

Aišku, kad, šitaip bolševikams “nuprogresavus”, rau
donojo Kominterno gaidžio kukuriekavimas apie “pro
letariato sukilimą prieš kapitalistus” tegali Maskvai tik
tai gadinti biznį ir .... nervus. Todėl paskutinis bolševi
kų partijos suvažiavimas, ažuot šokęs pagal Zinovjevo 
dūdą, kaip metai laiko atgal, prispyrė jį patį stoti opo- 
zicijon ir paskui iškaršė jam kailį.

Griša Boltun dabar turės arba traukti kitokią gaidą, 
arba leistis nuo Kominterno kraiko žemėn ir nutilti. O 
Stalinas, Trockis, čičerinas ir Rykovas darbuosis toliaus, 
kad ryšiai, kurie jau tapo užmegsti su buožių, imperia
listų ir kitokių niekšų pasauliu, dar labiaus sustiprėtų^ ir 
kad kapitalistinės valdžios, pagaliau, priimtų sovietų Ru
siją į savo šeimyną, — neužmiršdamos, žinoma, duoti jai 
ir gerą paskolą!

[Pacific and Atlantic Photo]

Rumunijos princas Karolis ir 
jo žmona. Princas pasižymi ne
paprastu romantingumu. Jau 
ne kartą jis buvo papuolęs į 
“bėdą” dėl moterų.
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Kokios įtakos. padarė 
alkoholius ir narkotai 
poetų ir menininkų 
gyvenimui.

Iš kairiosios komunistų frakcijos vadų tik vienas 
Grigorij Zinovjev dar nėra “likviduotas”. Bet jisai svar
bių vietų sovietų valdžioje ir neturėjo. Jo specialybė bu
vo trūkčioti siulus to manekeno, ką vadinasi “Kominter-* 
nu’’. Stalinas su Trockiu dėl to tur-but ir nesiskubina jį 
pažeminti, kad juodu nenori visiškai diskredituoti jį, kai
po “trečiojo internacionalo” prezidentą, ir tuo iššaukti 
dar didesnę suirutę Maskvos davatkynuose užsienyje.

Bet ir Grišai jau tapo apkarpyti sparnai. Leningra
de, kur jisai yra sovietų pirmininkas, visi jo šalininkai 
tapo iššluoti iš “Pravdos” redakcijos ir pakeisti Stalino 
pritarėjais. Dabar Leningrado dirbtuvėse partijos centro 
įgaliotiniai šaukia mitingus, kurie perrenka dirbtuvių 
komitetus, mesdami iš jų kairiuosius. Manoma, jogei tai 
yra prirengiamas darbas tam, kad Griša Boltun, paga
liau išlėktų iš Leningrado sovieto vadovybės.

i . .

SĖDĖJIMAS SALE KUNIGO 
IR KITI GALAI

savo

Tokių didelių atmainų, kaip šitos, sovietų viršūnėse 
nebuvo per visą bolševikų viešpatavimo laiką, ir šiandie 
yra sunku pasakyti, iki kokio laipsnio jos dar pakeis vi
są sovietų aparatą.

Šioje valandoje yra aišku tiek, kad tos atmainos reiš
kia galutiną pergalę oportunistinės, kapitalizmui patai
kaujančios politikos, kurią pradėjo vykinti dar nabaš- 
ninkas Leninas, paskelbdamas 1921 metų pradžioje “nau
ją ekonominę politiką” (Nep’ą). Naivus žmoneliai taip 
Rusijoje, kaip ir kitose šalyse tuomet tikėjo, jogei ta nau
ja politika iš tiesų buvo, kaip sakė bolševizmo tėvas, tik
tai “laikinas strategiškai pasitraukimas” arba “atsikvė
pimas” (peredyška), po kurio neužilgo turėsianti sekti 
dar griežtesnė ataka prieš kapitalizmo tvarką. “Naujie
nos”, kaip musų skaitytojai atsimena, iš to kūdikiško 
komunistų tikėjimo juokėsi ir nurodinėjo, kad kapita
listinės tendencijos Rusijoje paims viršų ant bolševikiš
ko utopizmo. Ir musų pranašavimas išsipildė.

“Laisvė” reiškia savo 
stebėjimą, kad bolševiką 
šai kreipia daug dėmesio į ma
žiausius dalykus,, kurie paliečia 
bolševikus. Pavyzdžiui, jeigu 
koks bolševikų vadas pasakąfe' 
žodį-kitą viešai, tai tuoj aus 
socialistų ir kitų srovių laikraš
čiai imą rašyti apie tai visokius 
komentarus. Taip nesenai įvy
kę dėl čičerino pasakymo 
“Sveiki, vyrai” Kauno karo 
mokyklos auklėtiniams, pasiti
kusiems rusų komisarą stotyje: 
“Naujienos” ir kiti laikraščiai 
tuoj aus tatai paminėję ir pada
rą savo išvadžiojimus.

Gerai. Bolševikų vadų žo
džius mes,, tiesa, neretai pami
nime ir išreiškiame savo nuo
monę. Bet jeigu tatai turi ko
kią nors blogą Reikšmę mums, 
tai Kas tuomet tenka pasakyti 
apie komunistus, kurie šituo 
atžvilgiu eina daug toliaus už 
mus ?

štai, kokie metai laiko atgal 
“Naujienose” tilpo vieno kores
pondento pastabos apie Dzim- 
dzių-Drimdzių vakarą.
mas tos artistų grupės^aidini- 

ko ki-

nusi- 
prie-

Girda-

mą^ koresponde 
ta parašė taip:

“Ir dešiniejie, ir viduriniai, 
karštesni ir šaltesni — mes v
visi Dzimdzi-Drimdzi vaka
ruose sėdame į tuos pačius 
kuolus. Visi kartu plojame ir 
visi skaniai pasijuokiame, 
štai aš, užkietėjęs bedievis,, 
sėdžiu šalia kunigo. Ir kas 
čia blogo?”
Del šitos korespondento pa

stabėlės 4,N.” vietinėse žiniose, 
sujudo gudriausios komunistų 

gMV‘lrdiios,, l8a^vos d^Fiose pasaulio konti- 
. J nentuose. Apie ją parašė

Zinovjevas, Kamenevas, Sokolnikovas, Leninienė- 
Krupskaja ir jų vienminčiai yra utopinio bolševizmo at
stovai, to bolševizmo, kuris žadėjo per kelis metus pasta
tyti puikų socializmo rūmą rusiškoje tamsybės, skurdo 
ir aziatiško nekulturmgumo pelkėje. Įdomu, kad tie as
mens kartu sudaro ir bolševikų “senosios į 
branduolį, kuris buvo susispietęs apie “patį” Leniną.

Vos metai laiko atgal, kuomet ėjo didžioji diskusija 
su Trockįu, ta “senoji gvardija” savo milžinišku moraliu 
autoritetu partijoje sutriuškino “buvusį menševiką” ir 
privertė ji važiuoti į Kaukazą “gydytis”. Kamertevas su 
Sokolnikovu tuomet reikalavo net, kad Trockis butų iš
mestas ne tiktai iš Politinio Biuro, bet ir iš partijos. O 
šiandie buvęs menševikas Trockis jau vėl sėdi Politbiure stabą perspausdino ir ‘,marksi-

straipsnį V. Kapsukas, kuris sė
di sovietų Rusijoje. Jisai per
siuntė tą straipsnį šmugelio ke
liu (gal būt per specialį karje
rą) į Brooklyną, kad paskelbus 
“Laisvėje”. Ir pagaliau, iš Ka
psuko straipsnio aukščiaus mi
nėtąją “N.” korespondento pa-

stiškai” išgvildeno ekstra-lkai- 
rišjų organas, “Aidas”.

Taigi matote!
“Naujienos” atkreipė

dėmesį į oficialio Rusi jas val
džios atstovo žodžius, pasaky
tus oficialėje iškilmėje. Ir ko
munistai tuo stebisi. O tuo tar
pu jie patys bugnus muša ir 
triubas pučia dėl kokio nors 
vieno-kito sakinio, pavartoto 
socialistinio laikraščio žinutėje 
apie teatro vakarą, neturintį su 
politika nieko bendra.

Ir ką iš tos žinutės vyriau
sias lietuviškų komunistų va
das ir jų spauda išvedėk O gi 
ve:

“Žinoma, nieko čia blogo 
, nėra socialpardayikų ‘Naujie

noms’ ”, sako Kapsukas, 
“nes jos jau senai paprato 
šalę kunigo sėdėt.”
Kadangi teatre pasilaikė 

“bedieviui” atsisėsti šalę kuni
go ir pirmasis išreiškė nuomo
nę, jogei tame nėra nieko blo
go, tai komunistų lyderis rado 
reikalinga iškolioti “Naujienas” 
ir prikišti joms “socialpardavys- 
tę!” Na, ar ne?‘'kreizė” tas bol
ševikų burdingierius? ; Ir ar 
fie kvailiukai yra to Brooklyno 
laikraščio vedėjai, kad jie tokį 
tuščią barškalą laiko “darbinin
kų mokytoje.?’’

Beje, apie “sėdėjimą šalę ku
nigo”. P-as Kapsukas dedasi 
dideliu kovotoju prieš kunigiją. 
Vienok kai jisai viešėjo Ame
rikoje tai pasirodė visai kas ki
ta. Kilus klausimui apie Lietu
vių Dienos rengimą 1916 m., 
jisai ne tiktai keliavo į VVilkes 
Barrę (kartu su Stilsonu) 'tar
tis su klerikalų ir tautininkų 
vadais dėl sudarymo bendro 
komiteto, bet ir priėmė Dr. 
Šliupo ir kun. Kemėšio pasiūly
tą sąlygą, .kad tam bendram 
komitete butų šalę 10 klerika
lų ir tautininkų atstovų tiktai 
2 socialistų atstoviu. Socialistų 
Sąjungos suvažiavimas, įvykęs 
neužilgo po to, tą Kapsuko pri
imtą sąlygą pripažino pažemi
nančia socialistams ir ^atmetė!

Vadinasi, tik apie pusę metų 
pabuvęs Amerikoje didis musų 
r-r-revoliucionierius parodė no
rą atsisėsti ne liktai šalę kuni
go, bet ir žemiau.

Bet Kapsukas, nors proto 
ubagams iš “Laisvės” jisai ir

išrodo didelis vyras, visgi ga- 
lų-gale tėra tiktai Maskvos 
bolševikų bliudų laižytojas. 
Pažiūrėsime, kaip elgiasi tame 
“sėdėjimo” klausime patys bol
ševizmo šulai.

Imsime aukščiaus minėtąjį 
čičeriną. Jeigu sovietų valdžia 
yra atidavusi į jo rankaš visos 
savo užsienio politikos vedimą, 
tai, matyt, jisai yra nemaža 
komunizmo “šišika”. Apie tai, 
su Kuo ir kaip jisai “sėdėjo” 
Kaune, smulkiai aprašo Lietu
vos valdžios oficiozas savo 
gruodžio 28 d. 1925 m. laidoje. 
Iš to aprašymo paminėsime čia 
tiktai kai kuriuos faktus.

Bolševikų komisaras po to, 
kai jį 'iškilmingai pasitiko 
“buožių valdžios” atstovai sto
tyje ir kai jisai padarė jiems 
vizitas, valgė “priešpiečius” mi- 
ir’sterių kalinėto troboje. Tenai 
dalyvavo kun. Reinys, užsienio 
reikalų ministeris; kun. Stau
gaitis, seimo vice-pirmininkas, 
kun. šfnulkštj^, krikščionių de
mokratų vadas,, ir visa eilė ki
tų “aukštų asmenų”.

Kun. Reinys iškėlė taurę už 
čičerino sveikatą ir pasakė pa
sveikinimo kalbą. Į tą kalbą at- ! 
sakė bolševikų komisaras, taip j 
iat iškeldamas taurę. Paskui 
kalbėjo kiti.. \

Vakare komunistinės val
džios šulas dar kahą susėjo su 
“aukštais ąąmenimis”, tiktai šį 
tartą jau tokių žmonių būryje, 
euriuos specialiai buvo pabrin
kę, kaipo turinčius ypatingą 
valdžios pasitikėjimą, “krikščio
nių” vadai. Tai buvo intimiš- 
kas artimų žmonių panikai be
imąs. Kauno “Lietuva5’ apie 

tai sako:
“Vakarą p. čičerinas pra

leido pas p. užsienių reikąlųl 
ministerį (t. y. pas kun. Rei
nį. “N.” Red.), nedideliam 
atsakomingų vyrų rately.”
Tai ve kaip ikomunistų vadai 

sėdi šalę kunigų — ir sėdi, ir 
geria su jais ir kits kitą mei
lioms kalboms sveikina.

Akivaizdoje to, bolševikui 
pagrainduko, Kapsuko, ■ tauziji- 
inas apie “Naujienų” sėdėjimą 
Šalę kunigų — neturi jokios 
reikšmės. Jisai tauzija dėl to, 
kad jisai nieko geresnio neiš
mano.

Prieš kiek laiko pasirodė la
bai . įdomi knyga vardu — 
“Genius and Disaster”. "Kny
gos autorius yra Dr. Jeannette 
Marka. Pirmoj vietoj Dr. 
Marks kalba apie opiumo ir al- 
koholiaus rolę paskelbusių rašy
tojų gyvenime,/ ypač gyvenime
Coleridge, Rosetti, Poe,, Swin- 
burne, James Thomson, Francis 
Thomson, Elizabeth Barrett 
Brpwning ir De Quincey. Ko
kios įtakos opiumas ir alkoholius 
daro į artistinius kurinius? 
Kaip turėtų visuomenė atsinešti 
j genialingus girtuoklius ir nar- 
kotų vartotojus? Kuriuo budu 
butų galima palengvinti nelai
mingųjų artistų daiią? Tuos 
klausimus Dr. Marks bando iš* 
spręsti iš moksliško, estetiško ii 
humaniško atžvilgių.

Ji, matyti, yra gerai apsipa- 
žinusi su moksliška tais klausi
mais literatūra ir teisingai pa
brėžia tą faktą, kad narkotų ir 
alkoholiaus aukos turi būti tin
kamai suprastos, o ne be jokios 
atodairos smerkiamos. To nusi
statymo laikosi visi išmintingi 
kritikai. Niekas šiandie ne
kreiptų rimto dėmesio j kritiką, 
kuris iš morališko atžvilgio 

I smerktų Jį>e už jo didelį girta
vimą. Poe gyvenimo sąlygos 
yra gana gerai žinomos: jo sun
ki kova dėl buvitf, jo meilė ir ne
laimės, jo “neįmanomas” tem
peramentas ir nepalankios sąly
gos kūrybai. Priegtam reikia 
neužmiršti, kad į Poe alkoholius 
nepaprastai veikė: nuo mažo 
kiekio jis pasigerdavo ir pasida
rydavo nesuvaldomas. Faktinai 
jis per savo gyvenimą išgėrė 
mažiau alkoholiaus, negu kiti, 
kurių niekas girtuokliais neva
dino.

“Iš tiesų”, sako Dr. Marks, 
“žinant jo nepaliaujamą kovą 
su neturtu, ligomis, nelaimėmis 
ir nepasisekimais, tenka pasa
kyti, jog jis didesnės pagarbos 
užsitarnauja kaipo žmogus, ne
gu kaipo artistas”.

O toliau:
“Poe silpnume nepastebiama 

sensualių intencijų. Jo gyveni
mo’ tikslas nebuvo geidulių pa
tenkinimas, bet kova dėl gyvy
bės palaikymo”. e

Reikia atsiminti, kad abu Poe 
tėvai mirė jauni nuo džiovos. Ir 
prof. Marks sako, jog tankiausia 
genialingieji žmonės yra užkrė
sti džiovos ar kurios nors kitos 
ligos. Kad palengvinus fizinius 
kentėjimus, jie ir stveriasi nar
kotų arba alkoholiaus. Sveika
tos silpnumas dažnai yra įkvėpi
mo šaltinis. Robert Louis Ste- 
venson visą savo gyvenimą ko
vojo su džiova. “Bet”, sako Dr. 
Marks, “Stevensono gyvenimo 
aprašymas rodo, kad jis ma
žiausia pasižymėjo kūryba tais 
periodais, kuomet jo sveikata 
pagerėdavo. Delei to tik vieną 
'išvadą tegalima padaryti, — 
jam truko psichologinio susijau 
dinimo, kurį pagimdydavo li
ga”.

Laike* ligos smegenų veikimas 
padidėja. Atrodo, kad gera 
sveikata su genialingumu nesu
tampa. Juvenalo posakis “mėns 
sana in corpore sana” — svei
kam kūne sveika dvasią — ne 
visai teisybei teatitinka. “Jie 
vadina mane bepročiu”, rašė 
Poe, “bet iki šiol niekas dar ga
lutinai neišsprendė ar kai kuri 
beprotybės rųšis nėra tik aukš
čiausias inteligentingumas ar 
ne; ar vįsa, kas yra garbingo, 
visa, kas yra gilaus, negimsta iš 
liguistos minties, iš nenorma
laus nusiteikimo”.

Dr. Marks-analizuoja žymius 
poetus ir rašytojus ir suranda, 
jog jų genialingumas tankiai ei
na lygiagrečiai su beprotybe. 
Swinburne, kaip žinia* labai gė
rė. Bet kuomet jis paliovė gė 
ręs, tai neparašė nieko, kas bu-.

narkotuose arba alkoho- 
Tai, žinoma, kenkia svei- 
Bet dai* yra didelis klan

ai’ geriau gyventi ilgai ir 
bet nieko nesu-

tų verta, skaityti, Sakyti, 
kad geriausi literatūros 
dalykai buvo sukurti po 
alkoholiaus įtaka, žinoma, 
yra nesąmonė. Bet ir blaivi
ninkai rašytojai’ tankiai varto
davo kurios nors rųšies aksti
nus. Pavyzdžiui, Balzac gerda
vo labai daug kavos.

Atrodo, kad vienokios ar kito
kios rųšies svaigalai yra reika
lingi žmogaus laimės sukūrimui. 
“Vaikus apsvaigina įvairus žai
slai”, sako Dr. Marks? Gyvuliai 
ir vabzdžiai taip pat pasigeria. 
Yra padavimas, kad kava tapo 
atrakta sekamu, budu: avys 
Abisinijoj pasigėrė nuo kavos 
medžio uogų, žmonės pastebėjo 
tatai ir pradėjo naudoti kavą.

Gyvenimas taitkiai yra mono
toniškas, neįdomus. Naujų su
sijaudinimų, naujų įspūdžių ieš
koma 
Ii u j e. 
katai. 
simas
būti sveikam, 
kurti, >ar geriau pasitenkinti 
trumpu gyvenimu, bet pilnu 
kūrybinio darbo? v

Visa tai gerai. Vienok ar yra 
galimybės sekami klausimai at
sakyti : Ar tie “narkotiniai” 
poetai be opiumo ir alkoholiaus 
butų sukurę tai, ką jie sukūrė? 
A ’ jų kuriniai butų buvę skir
tingi ? Ar opiumas ir alkoholius 
padėjo jiems išreikšti tai, ko jie 
bė tų svaigalų nebūtų įstengę 
padaryti? Dr. Marks analizuo
ja įvairių poetų kurinius ir įro
do, jog taip rašyti tik po įtaka 
narkotų tebuvo galima. Man 
trūksta vietos plačiau prie tų 
klausimų sustoti. Bendrai 
imant, Dr. Marks išvados yra 
gan logiškos.

Pas skaitytojus galėjo susida
ryti tokia nuomonė, jog poetams 
ir kitiems meno darbininkams 
būtinai yra reikalingas alkoho
lius. To Dr. Marks netvirtina. 
Ji tik sako, jog pasaulis 
buvo “alkoholizuotas”. 
matai, pamokslininkai, 
jai ir kt. gėrė. Labai
kad pirmaeiliai valstybės reika
luose nuosprendžiai buvo pada
ryti po alkoholiaus įtaka.

Po įtaka alkoholiaus, sako Dr. 
Marks, žmonės pasidaro judres
ni, daugiau kalba, greičiau mą
sto. Kartais pas juos atsiranda 
įkvėpimas. Toks akstinas su
kelia naujų idėjų, naujų minčių 

’ir vaizdų. •

S5vo knygos pabaigoj Dr. 
Marks sako, jog ateitis parodys 
ar poetų ir meno darbininkų 
kūryba susilpnės prohibicijos 
laikuose, ar ne. O kaf dėl pra
eities, tai alkoholiaus ir narkotų 
įtaka meno kūryboj yra aiškiai 
pastebiama. — K. A.

iki šiol 
Diplo- 

rašyto- 
galima,

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Assoclation, atsvėri
mas per Lisconced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė. 

Tel. Weutworth 0209 i* 
Ertjtlewo<Mj 47(»0
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Lietuviu Rateliuose vi.

West Side
šiandie.

šiandie vakare, 8 v. v., M. 
Meldažio sveainėj bus L. S. S. 
22 kp. rengiamas paminėjimas 
20 metų sukaktuvių Lietuvos re
voliucijos, Vilniaus seimo ir sų- 
sitvėrimo L. S. S. Kalbės žy
miausi musų kalbėtojai, kurių 
west sidiečiai jau keletą metų 
nėra girdėję — Naujienų Re
daktorius P. 
Montvidas, 
daug įdomių 
apie pirmąją 
ją, Vilniaus 
suvažiavimą,

Visi esate .kviečiami i šias 
prakalbas atsilankyti. Įžanga 
dykai. 1M>«

Giu|mjs organizuoja ir reor
ganizuoja Grupių Kompetici
jos Vajaus vedėjas. Pertai da
lyvaujančių vajuj narių regist
racija yra vedėjo žinioje. Gru
pės gali rinktis sau patinka
mus narius-kompeticionerius, 
jeigu nėra pilnos kvotos gru
pėje, bet kiekvienus gautas 
kompeticionerius turi būt už- 
rigistruotas pas vajaus vedėją. 
Kol vedėjas neįregistruoja, tol 
narys nesiskaito vajaus 
viu.

daly-

f. i • ■•

NAUJIENOS, Chicago, BĮ,

Grigaitis ir Dr. A. 
kurie papasakos 
ir svarbių dalykų 
Lietuvos revoliuCH 
seimą, Valstiečių

North Side
Grupių Kompeticijos Vajus Chi

cagos lietuvių Draugijoje 
Savitarpinės Pašelpos.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos su sau
sio 10 d., 1926 m., 1 vai. po 
piet (Post Meridiem), skelbia 
Grupių Kompeticijos Vajų. Va
jus tęsis iki gruodžio 12 d., 
1926 metų, 6 vai. vakaro (Post 
Meridiem). .kiškiai! pasakius, 
vajus eis 336 dienas, arba 48 
savaites, arba 11 mėnesių.

II.-

Chicagos Lietusių Draugijos 
Grupių Kompeticijos Vajus su
sidės sekamai: Moterų Grupė 

įeis vien tik moterys ir per
ginus; Jaunųjų Grupė įeis 
vaikinai ir merginos; Vyrų Gru
pė įeis vien vyrai, ir Cent- 
ralė Grupė — įeis Draugijos 
Valdyba ir valdybos artimi drau 
gai bei draugės, (irupių daly
viais gali būti tiktai Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai. Gru
pės gali susidėti mažiausiai iš 
10 aktyvių narių, daugiausiai 
iš 15 aktyvių narių. Grupės 
turi autonomiją savo viduri
niams reikalams tvarkyti.

III.

likviduo-
išsk irstomi

Bet tada

Bile grupė gali vajaus 
jo būti likviduota, jei

vedė- 
laikę 

dviejų mėnesių nuo paskelbimo 
vajaus nėra galima sudaryti 
grupės mažiausia iš 10 narių. 
O laike 3 mėnesių grupė likvi
duojama, jei nebus gavusi tiek 
narių-aplikantų draugijos nau
dai, kiek kad grupėje randasi 
kompeticionerių bei vajaus da
lyvių. Taigi vajaus vedėjas ga
li pašalinti Dile grupės dalyvį 

<)(> 3 mėnesių, jei jis nebus ga
vęs nei vieno nario-aplikanto 
draugijai. Bile grUpė ir hite 
laike gali pašalinti neaktyvų 
savo narį' iš savo tarpo, bet pa
šalinimą turi užgirti vajaus ve
dėjas. Jei pašalintas narys, va
jaus dalyvis yra gavęs nors 
vieniu narį draugijai — jam at
lyginama pasibaigus vajui.

VIII,

atėję grupėnNauji nariai 
pradžioje arba pabaigoje va
jaus turi lygias 
niau veikiančiais nariais gru
pėje. Nariai atėję naujon gru
pėn iš likviduotosios grupės at
sineša su savim visą narinį in
ventorių.

teises su se-

i

Įtaikė vajaus Chicagos Lietu
vių Draugijon nauji nariai bus 
įrašomi nuo 16 iki 45 metų, 
(stojantys draugijon 16 metų, 
mo|a įstojimo kaip ir 18 metų, 
o nuo 40 iki 45 metų įstojimo 
sumoka $7.50. Kitos sąlygos 
(stojantiems eina sulig draugi
jos konstitucijos.

Vajui einant kompeticione- 
riai draugijon gali įrašyti ne
tiktai pavienius narius, bet ir 
ištisas draugijas, kurių skai
čius nariais yra nemažesnis 25 
asmenų. Bet tokių draugijų bei 
kliubų įstojimo7 draugijon 
sprendžia visos draugijos susi
rinkimas, taipgi draugijos su
sirinkimas nustato ir sąlygas, 
kuriomis draugija bei k Ii ubas 
gali būt priimtas į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. Dovanos 
kompeticioneriams už įrašomą 
visos draugijos bei k Ii ubo, kaip 
ir už įrašymą pavienių narių — 
gauna vienokias.

Atsitikime, jei viena arba dvi 
grupės likviduotųsi, 
tos grupės nariai 
po aktyvias grupes, 
reorganizuojama kiekviena t'ru-
pė, iš jų paleidžiami 4>ei pa- 
liuosuojami neaktyvus nariai, 
kurie nėęa gavę nė vieno na
rio Draugijai ir iš likviduotos 
grupės dapildoma aktyviais na
riais. Neaktyvieji nariai likvi
duotos grupės pa 1 mosuojami.
Jei grupę likvidavus pasidary
tų perviršis aktyvių narių kito-į 

tai su daleidimu!
senato galima skai- liklai 83‘iipių nariai, kurie yra

se grupėse, 
Draugijos 
čių kompeticionerių padaugin

Laike vajaus dovanas gauna

formaliai pas vajaus vedėją
36 aktyvių narių-kompe- įsi regįs t ra vę ir yra prie vienos 

bei kitos grupės paskirti.x Bet 
tie, kurie įrašytų draugijon 
nors ir kelis naujus narius lai
ke vajaus, dovanų negaus, jei 
nėra įsiregistravę pas vajauą 
vedėją ir nėra gyvuojančiųjų 
grapių nariais. Pasibaigus va
jui, peržiūrima ki<Q< naujų na-

ticionerių. Bet ta išimtis yra 
daroma tiktai įvykus likvidaci
jai, o ne kitaip. Ir al/elnas kom- 
pelicionerių skaičius dalyvau
jančių vajui negali būt didesnis 
negu 60 ypatų.

IV.
Kompeticioneriais geli būt lik

tai vienpje grupėje. Jeigu na
rys iš/vienos grupės pereitų j 
kitą grupę, tokiame atsitikime 
jo gautieji nariai esant pirmo
je grupėj konfiskuojami tos 
grupės, • kurioje kompeticione- 
rius buvo ir išėjo. Laike likvi
dacijos kurios nors grupės, 
likviduotos grupės nariai per
keliami naujon grupėn, prisi
laikant to dėsnio: aktyviškesni 
nariai siunčiami aktyviškesnėn 
grupėn. Aktyvumas pavienių 
narių bei grupių pasireiškia 
gavime daugiau narių draugi
jai.

vajaus dalyvių, ir tie visi nariai 
yra kredituojami grupėms to
kiame nuošimtyje, kiek kuri 
grupė yra gavusi naujų narių. 
Kreditavimas nAujai priimtų 
narių draugijon, kompeticijos 
vajaus grupėms prasideda 
sausio 10 d., 1 vai. po piet 
tęsis iki gruodžio-Dec. 12 
6 vai. vakaro, 1926.

su 
ir 

d.,

Laike Grupių Kompeticijos 
Vajaus po narine aplikacija pa
sirašo tiktai tos grupės nurys, 
kuris naują aplikantų yra gavęs.1 
Antrą parašij x deda vajaus ve*
dėjas. € ‘ tarp

Chicagos Lietuvių Draugija, 
laike vajaus, "savo reikalams 
saugoti renkasi senatą iš tri
jų ypatų, amžiumi seniausių 
narių draugijoje. Senato parei
gos yru sekamos: sprendžia 
aplikantų tinkamumą, prižiūri 
abelnus draugijos reikalus, kad 
vajaus eisena nepakenktų abel- 
niems draugijos reikalams, ri- 

iškilusius nesusipratimus 
grupių, taipgi žiuri, kad

■    « Mm      .............................. ——

kad jo skaitline toli nėra tikra, 
nes daugelis tuoj užsimokėjo, 
kada gavo pranešimą, kad jų 
mokestys yra užvilktos.

Del klaidų irgi nekaltinu sek
retoriaus, nes klaidų visur pasi
taiko, o jam teko paskubomis 
paimti kito darbą, sekr. A. S. 
Staniuliui urnai mirus. Bet bu
tų labai gerai, kad sekr. nuola
tos primintų nariams apie už
vilktas mokestis, tada suspen
duotųjų ir net išbrauktųjų kkai. 
čius butų daug mažesnis. Da
bai’ gi išbrauktųjų skaičius yra 
perdaug didelis; niekurie iš
brauktųjų net ir pranešimo nuo 
sekr. negavo apie užsivilkusias 
mokestis, o patys neapsižiurėjo 
ir tapo išbraukti. Pranešimus 
apie užvilktas mokestis išsiunti
nėjo tik prieš pat metinį susi
rinkimą, kuomet tai reikėtų da
ryti kas mėnesį. — Narys.

DR. VAITUSH, O. D.gavime naujų narių, gauna ši
tas dideles pinigines dovanas: %

a) Grupė, gavusi nemažiau
10 naujų narių draugijai, gau
na dovaną ..................... $7.&<)

b) Grupė, gavusi nemažiau 1b 
i, gauna

. $15.00 
nemažiau 
draugijai, 
.. $30.00 
nemažihu

laimėtos dovanos laike vajaus 
butų teisingai gauna) uos, ir 
draugijos vakare senatas išda
lina dovanas visiems kompeti
cioneriams, kuriems kiek pri
klauso. Senatui nevalia daly-j 
vauti vajuje. Senato nariui už naujų narių draugijai
savo darbą laike Grupių Kom
peticijos Vajaus gauna kiekvie
nas po $5 atlyginimo.

XJ1I.

c) Grupe, gavusį
25 naujus narius
gauna dovaną ........

d) Grupė, gavusi
Chicagos Lietuvių Draugija 50 naujų narių draugijai, ,gau-
>mpct£cijos Vajaus vpdimui na dovmin ............................ $B(>.00Kom jxjti<?iJc>H 

renkasi vedėją, kuriam už jo 
darbą atlygina

e) Grupė, gavusi nemažiau 
10 75 naujus narius draugijai, 

nuoš. nuo visų narinių įstoji- gauna dovahą ...7.... $100.00 
mų laike vajaus, arba 10 nuoš. f) Grupė, gavusi nemažiau 

pinigų,’ 100 naujų narių draugijai, gau- 
J i na dovaną .  $150.00

naujai ateinančių narių draugi- Į g) Grupė, gavusi nemažiau 
jon, arL>a iš ateinančių kliubų 150 naujų narių draugijai, gau
bei draugijų Chicagos Lietuvių 
Draugijon, išskiriant liktai mė
nesinius mokesčius ateinančių 
pavienių narių draugijon. Va
jaus vedėjo pareigos Lūs se-

ir todėl jis tu rys kitokį supra
timą sulig žemės istorijos. Tai 
tiesa, mes galime turėti kiek
vienas savotišką supratimą, 
sulig savo tikybos arba mytų, 
bet tai nėra- mokslas, o tik ti
kyba. e

Ateinantį nedėldienį Dr. Ka
ralius sakė kalbėsiąs apie gy
vybės atsiradimą ant žemės. 
Ta pralėkei j a turės būti yptin 
įdomi, nes Dr. Karalius tame 
klausime yra geriau apsipaži
nęs, * negru bilc kokiam kitame, 
nes tai yra jo profesijos dalis 
— gyvybės klausimas. —Rep.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katai<i>t^ ati- 
tnizo trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Yliuo- 
<e atsitikimuose egzamin&riim* da
romas su elektra, pąrodaa&a ma- 
IlauHlus klaidai. Speciali atyda at
kreipiama t mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 Ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

nuo visos tos sumos 
kokia įplauks laike vajaus iš

Bridgeport

na dovaną ................. $250.00
h) Grupė, gavusi nemažiau

225 naujus narius draugijai, 
gauna dovaną .......... $100.00

i) Grupė, gavusi nemažiau 
250 naujų narių di/iugijai, gau-

organizuoti grupes, teikti gru-jna dovaną ................. $500.00
pėms nurodymus sėkmingam’ j) Jlrupė, gavusi daugiau 
darbo varymui, teikti visą rei-1 kaip 250 naujų narių draugijai,
kalingą medžiagą apie vajaus 
eiseną spaudai, sistemaciai plė
toti prdpagandą draugijos nau
dai, nustatyti tinkamus agita
cijos budus Chicagos Lietuvių 
Draugijas nariuose, laiks nuo 
laiko daryti bendrus pasikalbė
jimus su vajaus dalyviais, su
rasti sėkmingus budus gavimui 
naujų narių, rišti sykiu su se
natu iškilusius grupių nariuo
se nesutikimus, žodžiu sakant, Visuomenės 
vesti Grupių Kompeticijos Va- davė prelekciją apie žemės is- 
jų, idant jis butų pilnai • sek- toriją. Prelekciją skaitė Dr. 
mingas naudai Chicagos ILietų-’ A. Karalius. Prelegentas, ap- 
vių Draugijos. Vajaus vedėjas lamai, lengva kalba ir- pavyz- 
yra atsakomingas prieš visą džiais nurodinėjo, kad musų 
draugiją. Apie gajaus eiseną iš-, žemė atsirado evęįiucijos ke- 
duoda raportą kiekvieną drau- liu, kaip kad ir visi kiti daik- 
gijos susirinkimą. Vedėjas ne-,tai ir žemiški kūnai bei plane- 
renka naujų narių draugijai tos galėjo atsirasti tik evoliu- 
pats, bet gelbsti tiktai kompe-'cijos keliu, o ne 1‘“ 
ticioneriams, kad jie 1 
kuodidžiausį pasisekimą naujų koja kunigėliai, 
narių gavime.

gauna dovaną po $2 nuo kiek 
vieno naujo nario.

Paskaita apie žemės 
istoriją

Naujienose sausio 12 d. tilpo 
aprašymas S. L. A. 36-tos kuo
pos metinio susirinkimo, khr sa
koma: “Yra suspenduotų ir dė
lei paties fin. sekr. klaidų“. Aš 
turiu Nariui pasakyti, kad nė 
vienas narys per mano klaidą 
nebuvo suspenduotas ar iš
brauktas.

Aš molnėčia, kad Narys nu
rodytų kuris liko suspenduotas 
ar išbrauktas per mano klaidą, 
ir kodėl Narys nenurodė tas 
klaidas susirinkime, kur jas ga
lima atitaisyti. Laikraščių ko
respondencijose mes jų nepatai
sysime.

— S. L. A. 36 kp. fin. sekr.
Alex Lietuvnikas. KIMBALL PIJANAI

1545 West 47th Sčreet, 
Phone Boukvard 7589

Lietuvių Dentistas painr- 
’ naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Avalam* Are.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDOPereitą nedėldienį, sausio 
dieną, Ch. Liet. Auditorijoj, 

’ Darbo Sąjunga

17

____ , . -J kas. ten jas 
tūrėtų sutvėrė, kaip kad mums pasa- 

Prelegentas 
i ^kreipė domės į tą faktą, kad 

jnųisų žemė dabar ^ra visai ki
tokia, negu ji buvo iš pradžių.

i. . . 'Pirmiau ji buvusi daug fhdes-
sekretorius už susirašinėjimų ir,n6’ dabar- lal lu?J 
kito raštiško darbo atlikimą po. “^0 nuo saules, že- 
laike vajaus uz savo darbą gau-i. , £ .... v 1 .. i. • . u T t 'faktas jau yra žinomas,na $15. Sekretorius gali dnly-| L .. / . . .
vauti vajuje sykiu 
draugijos valdybos 
jfauti dovanas kaip 
jaus dalyviai.

l\as A. Lietuvnikas pats pri- 
sipažysta, kad korespondencijo
mis laikraščiuose klaidų atitai
syti negalima, betgi reikalauja 
nurodyti kas liko suspenduoti 
dėl jo klaidų. Aš manau, kad 
patys suspenduotieji ir p. Lie
tuvnikas tas klaidas mokės ati
taisyti ir be mano pagelbos, to
dėl nematau reikalo juos įvar
dyti. Pažymėjau tai (klaidas) 
tik parodymui, kad tikrųjų su
spenduotųjų skaičius yra daug 
mažesnis, negu p. Lietuvnikas 
padavė, pats prisipažindamas,

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinis, si* • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vkl 
itgydomoe.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

su kitais 
nariais ir, 

ir visi va-

Tas 
ges 

1 yra mokslininkų įrodyta, kad 
perėjusieji saulės spinduliai 

L'per spektroskopą. užveria tokias 
pat šviesas, kokias galima gau
ti deginant tam tikrus metalus 

ar gasus, kurie randasi ant
musų žemės.

Po pielekcijos buvo duota

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga_ 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 21^9

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 girdyti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimų

PIJANĮĮ KRAUTUVES
The Peoples Furnilure Co.

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas, 
fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St^ Chicago 
Phone Canal 2591

f™11 • ................
Tel. Lafayotte 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiąi.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

DR. B. M. RQSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 30 metų

914
pagerintas

BCo
Ir tikras Europinis LA- 

escide gydymas s 4eK 
kiaina. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damai ui (F **“ 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniikų ligų paeina nūs 
kraujo ir uikreiiamų ligų. Kad iigydiiua 
jas nebandykit ^senais budais.
VYRAI I Specialia aerum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgaivn* 
stiprumo silpnėins vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
Ir eunykusiems vyrams. Dr. Ross gydyta* 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau i*Kydė tūkstančius žmonių, tai 'T« 
užtikrinimas sergnntiems, kad jis gaus 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai IrengtM 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dežimtia 
dymui kan^barių. Kraujo išbandymas ir U*, 
boratorijo* egzuminacija dykai gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medlkalis patarnavimas suteiki 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy. 
mas. Ateikit iiandien.

(’hieagos Lietuvių Draugijai
Savitarpinės Pašelpos Konipeti-| keletas klausimų, kurie lietė ir 
vijos Vajaus (irupių nariams |turje nelietė preletaijų. Vieni 
reikia dideles pinigines dovą-|buvo atsakyti, kiti ne. Po to 
nas, sulig grupių gautų narių tvarkos vedėjas, p. Kodis irgi 
skaičiaus, taipgi sulig kiekvie- kalbėjo, kaip ir kritikuodamas 
uos grupes kompeticionerių Į)r# Kakalių ir jo teoriją apie 
gautų narių skaičiaus. Nariai 
gMuti tiesioginiai į draugiją, ne 
per kompeticionerius, yra dis- 
tribuojan«i kiekvienos tgrupįis 
nariui sulig jo narinio invento
rius. Taipgi teikiamos pinigi
nės'dovanos kiekvienai grupei 
yra distribuojamos kiekvienam 
grupės nariui, kompeticioneriųi, 
sulig jo gautų narių skaičiaus. 
Dovanų kalkuliacijos darbą at
lieka draugijos senatas, o pa
tikrinimą daro Grupių.Kompeti
cijos Vajaus Vedėjas. Dovanos 
duodamos grupių nariams tik
tai nuo priimtų ir pilnai užsi
mokėjusių draugijon narių, įs
tojimo laike. Dovanos išdalina
mos grupių konibeticioneriams 
per draugijos senatą 
vakare, kuris įvyks 
sausio mėnesio, 1927

žemės atsiradimą. P-as Kodis 
pasisakė, kad jis esąs senovės 
lietuvių tikėjimo išpažintojas

SIUSKIT PEfe 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

PRANEŠIMAS

L J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

Šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė
liau mano įstaigą iš po No. .4603 So. Marshfield Avė. į naują, geres
nę ir patogesnę vietų, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

ši vieta yra viena Iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra (lyktii.

Patarnavimas bus atliekamas simpatiškiausiai, geriausiai, man
dagiausiai ir daug pigiau negu kitur. Musų karavonas ir automobi
liai yra naujausios mados.

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žia įstaigą.

I. J. ZOL-P
Funeral Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S'ts.
Phone Boulevard 5203

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterą yr> 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augstas, Crilly Namas 
35 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Itl • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. F* 
nedaliais, seredomis ir subųtomis nuo m 
ryto iki 8 vakare.

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

draugijos 
ne vėliau 
metų.

XVI.
Chicagos Lietuvių 

vajaus reikalams skiria iš savo 
iždo $1(X). Šitie pinigai bus nau
dojami spaudai ir koresponden
cijos reikalams. Jei butų stoka 
pinigų, vedėjas turi kreiptis į 
draugijos susirinkimą, idant 
susirinkimas paskirtų reikalin
gą sumą pinigų. Be susirinki
mo daleidimo vajaus vedėjas 
neturi teisės daryti daugiau iš
laidų.'’ ' ‘

Draugija

■i, r

XVII.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Kompetįcijps Vajaus grupės bei 
grupių ąklyvųs nariai, už savo 
pasišventimą draugijos labui

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai, kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųsk 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ......   150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris menesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku 
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Trečiadienis, Sausis 20, ’26
(’.hateau teatre eina "Gvtting

« 7 eatras
Muzika

*

Studebakęr teatre paskutinę 
eina “What Price 
Po to per dvi savaites 
muzikalč koniedijiai 

Time.”

Glory”. 
eis graži 
“Blossom

Chicagos Simfonijos 
Orkestro koncertas Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
EXTRA

JVAIRŲS skelbimai 
<— . .. . . . . . . . . 11

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Chicagos Simfonijos Orkest
ras pirmadieny davė savo trečią 
koncertą South Sidėie — Inter
national Amphitheatre (skerdy-

Kaip pi minose dviejuose kon
certuose, taip ir šiame žmonių 
buvo ne tiek daug, kiek galima 
tikėtis, nes įžanga yra labai pri
einama, o be to koncertus duo
da gal geriausias simfoninis or
kestras visam pasauly.

Koncertas prasidėjo Halvor- 
seno maršu Boyardų; po to se
kė Mendelsohno (Mocturne), 
Germano (iš Henry VIII), Bizet 
(iš L’Arlesienne), Smetana (ga- 
ži poema “Moldavija”), Herbert, 
Strausso ir kitų kompozitorių 
kuriniai. Užbaigta gi gražiu 
Čaikovskio maršu “Slave”.

Sekamas — ir paskutinis — 
šio orkestro koncertas South 
Sidėj bus pirmadieny, vasario 
15 d., toje pačioje salėje. — V.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 aat syk įr 
$6.00 į metus per viaą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienus centas atlieku 
tam tikrų dalbų. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, męs greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame suvo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į bankų ar spulkų?

Naujienų.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Paiešknu giminaičių Juozapo 
Kesulinusko (Jtr Kesol). Pa
eina iš Tauragės parapijos, 
kuriam mirus nėra kam rupini 
tis jo palaįdojimu. A. a. paliko 
gerokai turto apie $1000. 
nas randasi pas graborių 
liam and Marsbal. 7th ** a
Adams St., Gary, Ind.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKJT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co^ 
1637 VVest Divialon SU 

netoli Marshfield

’ DODGE touring, 1924, per
taisytas, persinišiotas, maleva, 
motoras ir išmušimas geras. 
Bargenas $285, išmokėjimais.

Visuomet afdara.

PARSIDUODA bučernė ir groaer- 
nS. Visai pigiai. Tokio bargeno dau
giau nebus. Biznis išdirbtas per daug 
metų, darau gerų biznj. Nemokančius 
išmokinsiu. 6104 So. State St.

Spulka. uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

S. Borowsky duos 
koncertą

DRAUGYSTĖS ir kliubni. 
reikalingus gražus daržas 
kmns, užsitikrinkit tuojaus 
nausko Daržų, kuris »us gatavas 
anksti pavasarį prie Tautiškų Ka
pinių, Justice I’ark, III. Skubinkit, 
kad nebūtų pervėlu. Geo. Chernaus 
kas rezidencija, 7337 Ogden Avė. 
Lyons, III. Tel. LyAns 1552-J.

Kati) 
pikui* 
Cher-

Kib 
Wil- 
Av«

ki)(i

tonavinias ir pataisymas
1741 W. Madison St.

nebrangia kaina. Visas darbas ga
rantuotus. x |

. Jos. Lipski,
1,»14 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Rockwell 9453
” Cicero 977.3

.los. Lipski, RAKANDAI f

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
saldainių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė. Taipgi užlaikome visokias 
smulkmenas. Lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa apielinkė. Biznis išdirbtas 
— eina gerai.

Parsiduoda pigiai;
732 W. 19th Street

BUNBAIX)W
5 kambarių stucco bungalovv 

cagoje Lawn, aržtiolo trimingai, 
nace šildoma, • 50 pėdų kampas, 
visi jtaisymui. tiktai, $0,599.

W. H. SEVVARD & CO. 
3135 W. 63rd Street 
Tel. Prospect 6100

fur-
Yra

MORTGECIAI-PASKOLOS

Nabašninkas pasakojo;
turi giminių (.hieagoj. Nevilki- 
nant atsiliepkite pus Joną Vait
kų, 1709 XV. L")lh Ave.» (iary, 
Ind. Jei. (iary 1359.

PRAŠAU Petro Miskunas atsi
šaukti, nes aš noriu parduoti namus 
ir paimti divorsą. Sophie Miskunas.

JIESKAU savo sesers Aleksandros 
Jesulis. Jos pirmo vyro vardas bu
vo Kazimieras Jesulis. Girdėjau, 
kad ženota su kitu vyru. Prašau jos 
tuojaus atsiliepti, 
kalas.

ADOLFINA
1442 So. 49th

yra svarbus rei-
BUTKIENĖ 

Ct.i Cicero, UI.

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedlmui mergi

nos arba be vaikų jaunps našles, ku
riai nusibodo dirbti. Aš galiu gra- 

* žiaį užlaikyti. Esu gražus vyras, tur
tingas ir mokytas; vienam nusibodo 
gyvenimas. Malonėkite paveikslą at
siųsti ir viską aprašydama apie sa- 

’’ ve. ANTON SANORA, General De- 
i livery, Detroit, Mich.

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

John Vilimas 
4201 So. Campbell Avenue 

Tel. Lafayette 8324

TURIU parduoti visokių len
tų (lumber). Geras matfrijolas 
dėl namų pataisymo, tvorų ir 
kitiems reikalams. Parduosiu 
pigiai* šaukite v « 

Tol. Boulevard 4435

JIESKO DARBO
JAUNA inteligentinga mergina, 

kalbanti rusiškai, lenkiškai, lietu
viškai ir suprantanti šiek tiek ang
liškai ieško kokio nors darbo. 
Kreipkitės ypatiškai ' arba raštu: 
6637 S. Rockwell St. Chicago, III.

IŠ PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius (i 
kambariu furniČitis, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kmpbn- 

! rio setas ir miegmnojo knmBririo 
! setus, dviguba lova, lempos, veid- 
j rodis, nigs, plionografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
W. VVashingtort Blvd. Redzie 2791.

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

4950 MonticelJo Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI’ restaurantas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo nepaisant apielinkes. Kas norite 
gerą biznį, pasiskubinkit.

F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARSIDUODA grosernė, yra 
5- ruimai dėl pagyvenimo, lysas 
ilgas, renda pi^i, priežastį par
davimo patirsite ant vietos. .

Atsišaukite:
4522 So. Honore St.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Mergišius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Ked74e Avė, 

Lafayette 6738

2-ri MORTGEČTAL Mes speciali- 
zuojaniės inortgečiose iki 819,009, 
žema kaina. L. Blunicntal & Co„ 
140 So. Dearborn St.
i L. i ‘

MOKYKLOS

Serge Borovvsky, gerai ir lie
tuviams žinomas rusų daininin
kas pereitą rudenį buvo susirgęs 
ir daktarų patariamas buvo iš
važiavęs Floridan. Dabar vėl 
sugryžo Chicagon, tad jo drau
gai rengia jam koncertą nedė- 
lioj, sausio 24 d., 3:30 v. p. p., 
Recital Hali, Auditorium name.

Jis yra dainavęs Rusijos ir 
Italijos opero.de, Franci joj ir 
Šveicarijoj, kur buvo suorgani
zavęs “Ruskaja Izba” su 80 
žmonių choru, su kuriuo ir at
vyko Amerikon.

Tame koncerte dalyvaus dar 
iusu baritonas G. Chržanovski 
narys buvusios rusų operos, len 
kų tenoras E. Stibelski, daina
vęs Varšuvos ir Krokuvos ope
rose, pianistė Frutkoff. kontr- 
alt.o Pava Maksakova, soprano 
Nitą Obrascova ir pianistas A. 
Pocius.

29 metų Lietuvos
SS įsikūrimo su-

Wcst Side. 
revoliucijos ir 
kakttivių piiminėjimas bus šioj 
redoj, sausio 20 d., 7:30 v. v. 
Meldažio svetainėj, 2212 VV. 
PI. Kalbės P. Grigaitis ir Dr
Montvidas. Visi kviečiami atsilan
kyti. įžanga dykai.

LSS 22 kuopa.

M. 
»3r<l
. A,

Aš Ignacas Grigaliūnas, našlys, 36 
metų, ’ jieškau apsivertimui merginos 
nuo 25 iki 38 metų amžiaus, arba 
našISs. Turiu savo prapertę ir turiu 
3 vaikus, mažiausias 4 metų.

IGNACAS GRIGALIŪNAS 
96 W. 6th Street 

St. Charles, III.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ ir MOTERŲ

Opera
šią savaitę opera užsibaigia. 

Paskutinis vaidinimas bus šešta
dienio vakare, po to opera išva
žiuos į kitus miestus.

Šiandie vakare opteroj eina 
“Otelio”, dalyvaujant Fitziu, 
Marshall, Ruffo, Kipnis; dir. 
Moranzoni.

Ketvirtadieny — “La Travia
ta” dalyvaujant Muzio, Schipa, 
Oukrainskio baletas; dir. Mo
ranzoni. . . f

šeštadieny po piet — “Resur- 
ibction”, dalyvaujant Garden, 
Ansseau, Baklanoff; dir. Mo
ranzoni.

šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — “Lucia di 
Lammermoor”, dalyvaujant 
Garrisoh, Schipa, Mojica, Bo- 
nelli I^azzari; dir. St. I<eger.

Sfnulkmenos
Ateinantį sekmadienį, 3:30 

p. p., Auditoriume duos koncer
tą garsus smuikininkas Kreisler.

V

Tuo pačiu laiku Great North
ern teatre duos koncertą dvrenf 
pianais Maier ir Pattison.

Goodman teatre (Dailės In
stitute) šią savaitę statoma 
“Romantic Young Lady”.

Princes teatre nuo pirmadie
nio bus statoma “Young.Blood”. 
Dabar-gi eina Sudermanno 
“Magda”.

Paskutines dvi savaites 
tomą:

Harris teatre — “Rain”.
Illinois — Ziegfield Follies.

sta-

La Šalie teatre eina “The 
School for Scandal“, dayvaujant 
Mrs. Samuel Insull.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje.» | šitą Draugiją priklauso 
virš 59 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia 811,999. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai, ligoje. $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. I'el Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
tei įš norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
lankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galčsitę 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1'739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3219 S. Halsted 
Street. (

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P. valdyba ir knygij revizijos ko-' 
misija—renkasi šiandie. Sausio 2(1 
<1., 7:39 v. v. į Liuosvbės svetainę, 
1822 Wabansia Ąve. Visi valdybos 
ir knygų revizijos komisijos nariai 
—būtinai dalyvaukite.

Ch. Liet. Dr-gijos S. P. pirrninfr). 
—J. Mickevičius.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 21, 7:30 vai. vakare,Naujie
nų name. Visi komiteto nariai nau
jieji ir senieji malonėkit atsilankyt, 
perimi knygas ir visų archivą. 

—N. J. Mauricas.
VII Rajono sekretorius. |

KAMBAR1S vendai vienam ar 
dviem vyram, ar merginoms. Del 
dviejų ypatų butų galima ir val
gį pagaminti. Ruimas moderniškas, 
2 lubos.

. 4591 So. Albany Avė.

DIDELIS, šviesus kambarys, ap
šildomas. Vienam, elektra ir kiti 
parankumai dviem ar vienam vai
kinui. (ieistina, kad butų švarus 
žmogus. 4517 S. Rocksvell St« Tel. 
Lafay.ette 9511.

ĮVAIRPS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patynmą. 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3-198-Blvd. 7667 nffice

*
. KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 

Grosernių, Ru- 
černių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musnj

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthelms, 1912 So. State St.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vllnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, vdikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki

Lietuvos Socialdemokratų Rėmė- 
’• • Fondo Chicagos kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadieny, sausio j 
21, 7:30 vai. vakare. Naujienų Na-t 
me. Visi nariai-rėinėjai malonėkit ~ 
atsilankyti, nes turime daug svar- $2.85.^ .. .
bių reikalų.—N, J. M. . 

 iki 50c pigiau, negu kitur.
Iš Marųuette Manor.—Metinis su

sirinkimas Akcionierių Chicago 
Lithuanian Savings And Loan Asso- 
clation (Chicagos Lietuvių-Taupyino 
\r Skolinimo 
dien, sausio 20tų d., 
Kazimiero Vienuolyno 
ioj po Nr. 2631 \Vest 
Road, Chicago, llinois, 
vai. Vak. Visi šio splko 
kviečiami neatbūtinai 
šiame susirinkime, nes bus rinkimas 
direktorių 

Vaklvba

I,os Lietuvių- taupymo 
>raugija) įvyks šian- 

1926 m. Sv. 
Kapelioni- 
Marųuettc 

, lygiai 7:311 
nariai yra 

dalyvauti

ateinančiam terminui, 
ir direktoriai,

F. L. Savickas. Sekr.

Metinis Balius.—Rengia 
Meilės Lietuvių Aineri- i

Didelis
Draugystė _____
kpi, Subatoj, sausio 23, 1926, Ap-j 
veizdos Dievo Parapijos Svetainėj, 
18th St. ir Union Avė. Pradžia 7:39 
vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, bu.s geri muzikantai, tu-, 
rėsim gardžių gėrimų, saldžių sal
dainių ir naujiems nariams tą va-, 
karą dykai įstojiHiąs. Taigi seni, 
jauni, visi i balių, nes bus proga 
linksmai ir naudingai praleisti va
karą. įžanga pigi—35c.—Komitetas.

Manb tavoras parsiduoda nuo 35c

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny j po pietų.

Frank Selonionavičius
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

i ei. Yarda 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDXV. CO. 
lyialevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
sJklus.ir t. t.

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

Uš-

Plumbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSHONG
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
\ Fairfax 4620

Specialės Kainos
Mes pasiūlome .savo Designing ir 
Dre.ssmaking 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, Chicago, UI. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI grosernė, ken- 
džių ir tabako krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant loto 
ar automobiliaus. Arba priim
siu pusininką.

3423 So. Halsted St.
GROJIKLIŲ PIANŲ IR FONOGRA
FŲ KRAUTUVĖS IŠPARDAVIMAS* 

f- BAKGENAI
Teisingi ir atsakanti žmonės, kurie 

turi savo namus arba turi nuolatinį 
gerų darbų, gali padaryti su mumis 

j kontraktą ir nusipirkti sekamus pia
nus arba gramafonus už $2 j savai
tę. Mes užmokame už dastatymų ir 
priimame bile kokius kitus muzika
lius instrumentus kaipo dalį {mokė
jimo.

Starr Grumi, kainavo $1299, dabar 
$345. /

John Church, kainavo $859, dabar 
$295.

Pianistą, Bun#alow ^rojiklis, kai-
l v 1/ Kicąk/ciA tpiod.

Naujas Rex grojiklis (demonstra- 
torius), kainavo $785, dabar $320.

Aeolian grojiklis pianas, kainavo 
$600, dabar $125.

Bellman grojiklis, kainavo $750, 
dabar $215. %

, Dayton Auto Style grojiklis, kai
navo $900, dabar $285.

Playotone grojiklis, kainavo 
dabar $110. '*

’ Harvard grojiklis, kainavo
I dabar $250.

Mes taipgi turime virš 50

REIKALINGA jauni vyrai ir mo
terys koinercijiniam “tclegraphy”. * Darbus dienomis. Algos $18.00 iki j _
$35.00 savaitėje besimokinant, ’i’r- navo $650,_dąbar $185 
lefonuok Monroe 4118, Manager, j 
105 No. Clark St. Room 625. Mies
to ofisas.

PARDAVIMUI groserne 4 r 
bučernė — biznis yra Išdirbtas 
— gera biznio vieta. Kreipkitės

“NAUJIENŲ” SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

, . . Box 280

NAMAI-ZEME

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

M9I.EH BARBĖK, c.OLLEGE 
105 S. Wclls St.' Tol. I'ranklin 4230

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ $600,

REIKALINGA veiterka restora
ne. 1947 S. Halsted St.

$700,

_________________ , gerų 
fonografui geriausiu išdirbysčių* kaip

REIKALINGA senyva mote- tai: Victor, Columbia, Pathe ir t. t. 
ris ar vyrąs padaboti .5 metų 
vaiką. M. Pienius, 3531 South 
Lo\ve Avė. Vakarais po 5 vai. 
kreipkitės4.

Visi garantuoti, I pirmos rūšies.
Išpardavimas prasidės šiandien ir 

tęsis kol nebus išparduoti visu tie 
tavorai.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison Street 

Netoli kaHijM WbBtern Avė.
REIKALINGA senyva moteris kat

ra nemyli dirbtuvės darbo arba mer- 
vaikai nemaži, . .. . nalų, geras kampas, nauji fikčeriat,gina, stubon dirbti, 

valgis ir ruimas. Atsišaukite 
M. SHIRMULIS, 

2 Broadvvay
Melrose Park, Ilk 

Telephone 624

REIKIA DARBININKį)
•• -i • -v VYRŲ

REIKIA — .
Vyro draiverio prie wet wash 

landrės.
EAGLE WET WASH

LAUNDRY'
2740 Roosevelt Bd.

AUTOMOBILIAI

1925
1923
1924

Saldainių krautuvė, vigarų, ciga- 
retų, icc cream, notion, žaislų, žur- 

sandėbs ir gyvenimui kambariai 
užpakaly, pigi randą, turi būt par
duota tuoj. Business* Buyers’ Bureau, 
17 N. La Šalie St. Franklin 2976,

PARDAVIMUI visa arba pusė 4 
krėslų barberoė (Barber Shop), biz- 

■ nis s'enas, Lietuviška. Tiktai viena 
, barbernė šiame mieste. Renda pigi, 
į Priežastis pardavimo patirsite ant 

vietos. Kreipkitės tuojaus: 
320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III.

• PARSIDUODA . Delicattessen ir 
žuvių krautuvė. Padaro $400.00 sa
vaitėje. Visi fixturiai. Aukausiu 
greitam pardavimui. Rendos $40. 
6828 So. Racine Avė*

VIH1 PERSKAITYKITE
VVRĄI IR MOTERYS

Yra proga padaryti pinigų, 
bet mes turime njokytis iš tų, 
kurie pirm musų padarė. Pa- 
klauskim ar daug atrasim, norė
čiau paklausyti gero. Paklausau, 
nusispiaunu ir viskas. Ir žmo
gus vaigšto ir sako pats sau: 
kodėl aš toks nelaimingas, o jis 
yra laimingas, kad jisai klausia 
ir nespjaudo. Bet jisai žiuri ir 
daro, kaip tie pivnutinieji darė.

Tamstos matote, kad mes vie
nas nuo kito'mokinames, bet ne 
visi. Katras iš tamstų norėsite 
matyti, visų yra proga, nei vie
nas iš musų ant sykio nieko ne
gavo. Del visų durys yra atida
rytos. Paimk ir parašyk grome- 
tą, kad busi ant 10 vai. rytmetį’ 
Sausio-January 24, 1926. Nei 
vienam nereikės mokėti, nuve
šim ir parvešim visus? Bus visi 
užganėdinti ir linksmi viską pa
matę. Tik nepamirškite parašy
ti kiek atvažiuos ir visi ant lai
ko turi būti, visiems bus vietos. 
Nauja Subdivizija. Lauksiu visų.

STANLEY J. MAROZAS 
4617 So. Paulina St.

VYRAI!
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame Šiame amate. Nėra užpildyta.

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

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tų, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinkit. Klauskit

MISS SAGON, 
82 XV. XVashington St.

‘ Room 625

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

liok jeigu nori ką nuveikti. 
Komercinis telegrafo t 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. Jloom 1114, 
k Dearborn 9583

PARSIDUODA Delicattessen ktau: 
tuvė. pelningas biznis, pdgyveniniui 
kambariai. Gali išnOmuoti. Geras 
stakas ir fixturiai. Nerangiai. < 

Business Buyers Bureaų
17 N. La Šalie St. 

Franklin 2976

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

Kreipkitės:
PARDUOSIU Bučernę ir grosernę. 

Geras biznis. Arba mainysiu ant na- 
i mo. 1810 S. Rioria St. Tel. Roosevelt 

4425

559 W. 18 Street.

šios dienos geriausias 
pirkinys

— Paige, 4 durų Sedanas
— Hudson Sėdim.
—Paige, 7 pasažierių Stouring.

su žieminiu aptvaru.
1925 — \Vellys Knight coupe, Se

dai).
1923 — Chevrolet — Speedsteris
1924 — Star Touring.
1924 — Willvs Knight Coupe Se-

. . . pirkinys hebus ilgai, nes šią savai-VirsminOtŲ kuiu inekaniinas yra,t(r hlrės bllti parduotas. Turiu ap-
turi Hurlburte garantiją. Mirtykit
juos šiandie.

llurlburt Motor ('ar Oo.,
2826 W. Noith Avė.
Annitage 0770’

EXTRA. Parsiduoda ar išsimai
no grosernė ant loto, pirmų ar ant
rų mortgage, ar automobilių, šis

leisti šį biznį ant trumpo laiko. Va
žiuoju į Floridą. Tuojau turiu par
duoti už prieinamą pasiūlymą. <

11413 SO. 49 Ct., Cicero, III.

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 I 
pelnas pirkėjui. Box 647, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

RICKENBAKER Deluxe, 4 pasa- 
žierių, coupe, 1925, važinėtas 2,200 
mylių, 5 balloon tajerai, 4 ratų bre
kiai, disc ratai, visas išrodo kaip nau
jas, $1,075. Naujo karo garantija. Iš
mokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

HUDSON coach, 1925, važinėtas 
4,250 mylių, speciali maleva, 5 
balloon tajerai, bumperiai, baksas 
ant užpakalio, bargenas $795. Išmo
kėjimais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St.

BUICK touring, 1924, 4 ratų bre
kiai, maleva kaip nauja, 5 .geri ta- 
jefai, bųm neriai ir kiti' ekstra pri
rengimai, $485. ,

Išmokėjimais.
Visuomet atdara.

1741 W. Madison St.
DIANA strtUght, 8 Deluxe, 5 pa- 

sažierių sėdau. 4 durių, važinėtas 
2,100 mylių, 5 balloon tajerai, 4 ra
tų brekiai, ekstra prirengimai, išro
do ir bėga kaip naujas, $1,475. Nau
jo karo garantija. Išmokėjimais arpa 
mainais.

Visuomet atdara.
1741 W. Madison St. <

ANT pardavimo grosernė; geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių. Norin
tieji pirkti, pasinaudokite gera pro
ga. 2542 W. 47 St. J. G.

BARGENAS. Turiu parduoti grei
tu laika vieną lotą ant, ant 63 St. ir 
Califomia Avė. Lotas 26x126. Par
duosiu pigiai. Važiuoju į kitą miestą. 
Kreipkitės:

, H. SCHETTĘR & CO, 
6706 So. Ashland Avė.

BARGENAS. Parsiduoda bučer
nė ir grosernė gera vieta, nėra bu- 
Kernių aplink per 4 blokus. 1441 
W. 74th St. Tel. Vincennes 6751. 
------ 1--------- i--------------- 1-------------

PARSIDUODA pelningas biznis 
South Sidėj — Malt and Hops šio- 
ras. < Pardavimo priežastis svarbi; 
gausit bargeną.

Kreipkitės tuojaus. 
6106 So. State Street

PARDAVIMUI beke'rnė, geras ol- 
selio ir rątail biznis, geroj apielin- 
kėj. 850 W. 18th St.

Turiu parduoti gražų grojiklį pia
nų, kad sukėlus pinigų, naujas ver
tas $750. lengva grojimo akcija, 
gražus tonas, su 90 volelių, kain 
naujas ir benčius už $120,—'$50 casn 
ir po $10 j mėnesį atsakantiems 
nėms.

MIKOLAITIS 
6512 So< Halsted St.

žmo-

BARGENAS už cash.
grosernė ir bučernė. Geriausis pasiu 
lymąs nupirks. 2136 So. Halsted St.

Parsiduoda 
asiu-

SAVININKAS parduoda bargeną 
ant 6328-30 So. Albany Avė. Naują 
4 aukštų po 5 •kambarius. Visi pa- 
rendavoti. Pašauk Dr. Pomerance 
Prospect 8588.

mnnnimrmmnmi

ANGLU KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam.’ šiope 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. 1

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)
anxnxnmiiinnixmxy

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 klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

A A

DIDELIS barmenas! Pardavimui 
2 aukštų' mūrinis namas už labai; 
pigią kainą, su penkiais kambariai i 
ir aukštu beizmentu. Namas randa
si 3725 S. Lowe uve. Kreipkitės 
prie savininko.

3729 S. Morgan St.

PARDAVIMUI biznio prapertė 
South Sidėjė/ tarpe 32 ir 33-čios latvės. Muro Storas ir fintai. Pasi
tarimui telefonuos Boulevard 9881 
po 4 vai. po piet.

ANT išmainymo, 9 flatų muro na
mas, štymu Šildomas. Namas beveik 
naujas. Mainysiu ant geros farmos. 
F. J. Szemet, 3114 So. Halsted St.

BARGENAS. šešių kambarių bun-1 
galow. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviško Vie
nuolyno. Savininkas 6049 So. Trov 
St., Republic 10295.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted £t.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, afitmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valšt. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikosj 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.

opero.de

