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Baltimorės siuvėjai 
šalina komunistus

- - . ~l--------- ——- .. _

Senatas nutarė įsileisti 
35,000 nekvotinių ateivių
Jankių kompanijos Meksikos 
prašo J. V. nesimaišyt į jų bylą 

su Meksikos valdžia
Baltimorės siuvėjai išgujo 

komunistu agentus
komunistai buvo sušaukę siu

vėjų mitingų, bet patys tu
rėjo iš jo bėgti

BALTI MORE, 31d., XII. 11. 
— Komunistų intrigantai gavo 
čia nuo adatos pramonės dar
bininkų tokį smūgį i ausį* kad 
jie turėjo įsitikinti, jogei siu-

Senatas atidaro duris 
35,000 svetimšaliu ' L

Priėmė bilių, kuriuo bus įsilei
sta prieš liepos 1. 1924, at
vykusių Amerikon ateivių 
pačios ir vaikai

VVASHINGTONAS, XII. 11.
— Po karštų ginčų senatas pa
galiau 39 balsais prieš 37 pri
ėmė senatoriaus \Vadswortho

Jankiai neprašo Kelloggo 
pagalbos Meksikoj

Amerikiečių aliejaus kompani
jos nenor, kad valstybės de
partamentas kištus i jų gin
čą su Meksikos valdžia

MEKSIKOS MIESTAS, XII. 
11. — Amerikiečių aliejaus 
kompanijos Meksikoj visai ne
nori, kad ponas Kelloggas, 
.Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius, perdaug rūpintųsi 
jų interesais ir santykiais su 
Meksikos valdžia. Vienas stip

riausios amerikiečių kompani
jos vicepirmininkas striukai 
'drūtai pareiškė:

“Tai visai ne valstybės de
partamento biznis. Tegul jis 
čia nesikiša. Mes patys mokė
sime susidoroti.”

Amerikiečių kompanijos ve
da tiesiogines derybas su užsie
nio reikalu m misteriu Saenzu 
ir tikis prieš šių metų pabaigą 
prieiti pilno susitarimo su 
Meksikos valdžia.

Jei Ameriką kunigai 
pryčeriai valdytų

[Pacific and Atlantic Photo |
Zizi Lamluino, buvusi Rumanijos sosto Įpėdinio, Karolio, 

žmona. Paryžiaus teismas atsisakė jos jungtuves legalizuoti.

La Guardia duoda planą 
prohibicijai pakeiski

- -f------
i Siūlo, kad kongresas padidintų 

alkoholio o uos. ir leistų legi- 
slaturoms spręsti “šlapumą“

VVASHINGTONAS, XII. 14.
— New Yorko kongresmanas 
La Guardia vakar pasiūlė at
stovų bute rezoliuciją, kuria 

'reikalaujama, kad kongresas 
nustatytų minimum alkoholinį

- turį svaigiesiems gėrimams ir 
leistų atskiroms valstijoms pa
čioms Įstatymais nusistatyti, 
to minimumo ribose, kokio 
stiprumo gėrimai draustini, o 

I kokio ne. /
Kongresmanas La Guardia 

siūlo, kad kongresas nustatytų 
minimumą gana aukštą, taip 
kad “slapiosios” valstijos galė
tų ir Įiasilikti “šlapios“, o 
“sausosios“ valstijos — “sau
sos”. Ir vilkau butų sotus, ir 
avis sveika.

19 darbininku užmušta, 
79 sužeista

Nelaimė atsitiko Francijos fa
brike, sprogus milžiniškam 
chlorino tankui

NICA, Francija, XII. 14. — 
st. Aubane, netoli nuo Nicos, 
viename fabrike vakar įvyko 
jaisus 20,000 kilogramų skysto 
chlorino tanko sprogimas, ku
rio devyniolika darbininkų bu
vo užmušti ir septyniasdešimt 
sužaloti. Trys dešimtys daibi- 
ninkų yra taip baisiai sužaloti, 
kad daugelis jų vargiai begu 
pasveiks.

Fabrike dirbo daugiausiai 
svetimšaliai - alžiriečiai, ru
sai ir portugalai, tat ir žuvu
siųjų tarpe buvo tik šeši fran- 
euzai.

Daug žmonių sužalota 
traukiniams susidūrus

vėjai pagaliau pilnai suprato 
jų veidmainybes ir intrigas ir 
su pasipiktinimu nusigręžė nuo 
jų.

Praeitą šeštadienį komunis
tai buvo sušaukę adatos pra
monės darbininkų mitingą tik
slu sukurstyti juos prieš savo 
unijos vadus. Į tą mitingą jie 
parsikvietė kalbėtojais t svar
biausius savo komisarus, Ben. 
Coldij iš kailininku unijos ir 
Ben. Gitlosvą.

Paskirtą valandą salė buvo 
kimštinai prisikimšus. Adatos 
darbininkai ėjo susirinkiman 
gausiai, tik, kaip pasirodė, ne 
tam. kad komunistinių intri
gantų kalbų išgirsti, bet tam, 
kad tuos darbininkų organiza
cijų ardytojus išgujus laukan.

Nespėjo komunistų komisa
rai pasirodyti estradoj, kaip 
įtūžusių siuvėjų minios ėmė su 
panieka atakuoti juos taip, kad 
komunistiški “oratoriai” buvo 
veikiai priversti sprūsti šalin 
nuo estrados.

Po to tuojau vienas aktingas 
amalgameitų narys buvo išrin
ktas pirmininku, ir mitingas 
tęsės toliau. Vyriausiu kalinto
ju buvo H. Blumbergas, amal- 
gameitų generalinės vykdomo
sios tarybos narys.

Kalbėtojai kėlė aikštėn ko
munistų suktybes ir ardymo 
darbus darbininkų unijose, ir 
kiekvienam kalbėtojų žodžiui 
susirinkusieji pritarė triukš
mingais aplodismentais.

Komunistų didvyriai, Gold 
ir Gitlow, skubotai apleido 
Baltimorę.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų

(rep., N. Y.) pasiūlymą atida
lyti imigracijos duris 35 tūks
tančiams moterų ir nemečių 
'vaikų tų svetimšalių, kurie 
atvyko į Jungtines Valstijas 
prieš liepos 1 dieną. 1924 me
tų ir išsiėmė pirmas pilietybės 
popieras.

šio pasiūlymo priešininkai 
kėlė didelio triukšmo, įrodinė
dami, kad tai esąs “pirmas 
kylys imigracijos suvaržymui 
pradėti draskyti.“

Del šio senato priimto bi- 
liaus turės dar pasisakyti at
stovų butas.

Paskendo laivas su visais 
keleiviais ir įgula

LONDONAS, XII. 14. — 
Iš Heykjaviko, Islandijoj, pra
neša, kad Fake įlankoj ties 
Akroru sudužęs ir paskendęs 
Norvegų garlaivis Balholm ii 
kad visi jo pasažieriai ir įgu
los žmonės prigėrę.

Garlaivis Balholm, apleidęs 
gruodžio 2 dieną Akreyri uos
tą, šiauriniame Islandijos kraš
te, plaukė į Ilafnarfjordą. Pra
nešimas jokių nelaimės smulk
menų nepaduoda, taipjau nieko 
nemini, kiek garlaivy buvo pa- 
sažierių ir įgulos žmonių.

Policijos su demon
strantais susikir

timas
PARYŽIUS, XII. 14. — Už

sienių ministeriui Briandui va
kar grįžus iš Genevos, jaunų 
monarchistų ir ultranacionalis- 
tų minia pasitiko jį nepalan
kiomis demonstracijomis. Su
sikirtime su policija dvide
šimt riaušininkų buvo suimta.

DOUMEKGUE IŠGELBĖJO

Žmonės visur susilauktų įsta
tymų, kaip šioj žinioj maty
site

IRV1NGTON, N. J., XII. 14.
— Vakar čia buvo areštuota 
apie šimtas žmonių, jų tarpe 
dešimt laikraščių reporterių, 
kaltinamu dėl “darymo biznio” 
sekmadienį.

Areštai padaryta remianties 
išleistu prieš beveik 200- metų 
įstatymu, kuriuo draudžiama 
ką nors dirbti sekmadieniais. 
Visa, ką tuo davatkų įstatymu 
leista sekmadieniais daryti, tai 
vaikščioti į bažnyčią ir. iš baž
nyčios namo, pardavinėti pie
ną ir laikraščius. Nieko dau
giau.

Įstatymas jau senai buvo už
mestas ir užmirštas, bet “du
sių ganytojai“, pryčeriai. da
bar jį iš numirusių vėl prikėlė 
ir reikalauja, kad Įstatymas 
butų vykdomas.

Vakar 1 areštuotų asmenų 
daugiausiaį buvo smulkių krau
tuvėlių laikytojų, barberių, ba
tų valytojų, gazolino stočių 
tarnautojų, smilių laikraščių 
reporterių e te.
Bet kunigai pryčeriai patys 

sau biznį pagadino
IRVINGTON, N; J., XII. 13.

— Del vakarykščių areštų už 
nusikaltimus “sekmadienio įs
tatymams“ miestelėnai be galo 
įtūžę. Atrodo, kad kunigai pry
čeriai. kurie tą įstatymą iš ka
po’ atsakė ir privertė policijos 
vyriausybę jį vykinti, tikėda
mies tuo budu priversiu žmo
nes sekmadieniais lankyti baž
nyčias, patys sau ir bažnyčiai 
daugiau pakenkė. Daugelis as
menų, kurie vakar buvo areš
tuoti, ir kurie dažnai sekmadie
niais lankydavos i bąžnyčias, 
ruošias pryčerius boikotuoti. 
Kai kurie jų, leidusio j i savo 
vaikus į bažnytines mokyklas,

Vokiečiy užsieniy minisie- 
ris giria T. Sąjungą

Stresemann sako, kad jei pana 
ši įstaiga butą buvus 1914 
metais, tai didžiojo karo ne- 
blltll įvykę

GENEVA, Šveicarija, XII. 
14. — Pasikalbėjime x su spau
dos atstovais, Vokietijos užsie
nių minisferis Stresemannas 
pasakė, kad didžiojo karo nie
kados nebūtų įvykę, jei 1914 
metais diplomatai butų turėję 
ttikios, kaip dabar, progos su
sieiti ir pašilaiti.

Stresemannas gyrė Tautų 
Sąjungą kaip įstaigą, kuri lei
džianti valstybių atstovams 
dažnai akis į akį susieiti ir 
pasitarti, o ne vaduotis diplo
matinės korespondencijos ap
sikeitimais.

Vokiečių diplomatas buvo 
patenkintas ką tik sėkmingai 
pabaigtomis derybomis ir susi
tarimu, kuriuo vietoj aliantų 
militarinės kontrolės Vokieti
jos ginkluotei, bus Įsteigta 14m 
tikra Tautų Sąjungos priežiū
ra. . '

Stresemannas pasakė, kad 
karo Europa nebegalinti pa
kęsti.

Franci Jos biudžetas 1927 m.
PARYŽIUS, XII. 14. — Val

džios pasiūlytame, parlamentui 
biudžete 1927 metams numato
ma pajamų 39,62^,000,000 
frankų ($1,573,231,000), o iš
laidų 39,478,000,000 frankų 
($1,567,276,600).

Fordo-žydy byla pasiekė 
kongresą

Kongresmanas Bloom siūle 
• kongresui paskirti komisiją 

l*’< rdo daromiems žydams 
kaltinimams ištirti

WASHINGTONAS, XII. 14.
Del to. kad automobilių 

fabjikininkas Fordas savo laik
rašty Thę Dearborn Indepen- 
dent nuolatos puola žydus, o 
dabar vėl pareiškė, kad “tarp
tautinis žydas tiesiai kontro
liuoja visus valdžios finansi
nius centrus, tarp jų ir Jung
tinių Valstijų fęderalinę rezer
vus bankų sistemą”, Kongres
manas Sol Bloom (deni., N. Y.) 
šiandie Įnešė atstovų bute re
zoliuciją, kuria jis reikalailja, 
kad butas paskirtų specialinę 
komisiją Fordo kaltinimams ir 
jo informacijų šaltiniams iš
tirti.

Mergina, dėl avantiū
ros, apipiešė bankų

AUSTI N. Tex., XII. 11. — 
Miss Bebecca Bradley, 22 me
tų, ką tik baigusi su pagyri
mu Texas universitetą ir da
bar dirbusi generalinio proku- 
rdio ofise, sumanė, dėl avan
tiūros, padaryti vyrišką bandi
tišką žygį. Pasiėmus * revolvei Į 
ji savo automobiliu nuvažiavo 
Į Budą miėstelj, sustojo ties 
vietos Farmers’ National ban
ku, Įėjo vidun, revolveriu grū
modama suvarė abudu banko 
valdininku Į voltą ir, pasiėmus 
apie 1,000 doleriu, pae važiavo 
namo. Jos automobilio 'nume
ris tečiau buvo pastebėtas, ir 
netrukus ji buvo suimta. Ji ne
sigynė, ir paimtus pinigus ati
davė. Ji sakos norėjusi turėti 
tik “thrill’l, bet ji stebintis, 
kad banko .žmonės galėję būt 
toki bąiliai ir suglebėilal.

Japonai nugina žinių 
apie pirkimų salos

Filipinuose
t

TOKIO, Japonija, XII. 14.— 
Del Jungtinių Valstijų spau
dos pranešimo, kad Japonijos 
Mitsui kompanija perkanti Fu
gos salą Filipinuose, užsienių 
departamentas šiandie pareis-

skaitytojų ieško bargenų Nau- MOTERĮ NUO 
j ienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką zidento
turit parduoti, o pirkėjų atra- rfliities 
šit greičiausia.

GILJOTINOS

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie-

PARYŽIUS, XII. 14. — Pre- 
Doumergue užtarimu, 
bausmė galvos nukirti

mu moteriškei Lefebvre tapo
pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. Madam Lefebvre buvo 
pasmerkta mirties bausmei už 
nušovimą savo marčios, taria
mai iš pavydumo, kam sūnūs 
ją perdaug mylėjęs.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
inis oro biuras šiai ienai pra-

iose.

Missouri žemė dreba
PAiRMA, Mo., XJI. 14. —Va-

kar po pietų čia buvo jaustas
lengvas žemės drebėjimas.

šiandie atsisakė daugiau be
leisti.

Rado šernų sudraskytas
dvi mergaites 

__ ______ i 
BERLINAS, XII. 14. — ‘Iš

Vestfalijos praneša, kad darbi- aasa’da:
ninkai, kirsdami miške, netoli Iš viso gražu, bet vis šalta; 
nuo Undenbergo, eglaites kale.' vidutiniai, daugiausiai žiemių 
doms, rado sudraskytus dviejų vakarų vėjai.
mažų mergaičių kunus. Prieš Vakar temperatūros buvo 
keletą dienų abidvi mergaitės minimum, taip 5 ir 9 vai. ry- 
buvo išėjusios į mokyklą, kuri to, 0°, maksimam. 3 vai. po p., 
yra gana toli nuo namų, ir 11° F. >
daugiau nebegrįžo. Manoma, ‘ Šiandie jjąulė teka 7:10» lei*

NEW BRUNSVVICK, N. J.> 
XII. 14. — Del tirštos miglos 
vakar vakarą netoli nuo čia» 
susidūrė du Pennsylvania ex* 
presiniai traukiniai, abudu ėję 
Į New Yorką, vienas iš Chica- 
gos, antras iš Atlantic City. 
Keliolika pasažierių buvo skau
džiai, keturi jų turbūt mirti
nai, sužaloti. Išlikę sveiki ir 
menkiau sužalotieji pasažieriai 
buvo perkelti Į kitus einančius 
Į New Yorką traukinius.

MILION1EIUUS K ALTIN A-
MAS DEL PAČIOS NU- 

ŽUDYMO

CEEAIHVATEH. Fla., XII. 
14. — Vakar čia tapo inkrimi
nuotas milionierius E. M. El- 
liott iš St. Petersburg, kaltina
mas dėl nužudymo savo žmo
nos, su kuria jis buvo susipy
kęs.

BUTLEGERIAI NUŠOVĖ 
\VEST, CITY BURMISTRĄ

P.ENTON, *lil„ XII. 14. — 
Sekmadieni buvo nušautas 
netolimo West City miestelio 
burmistras Joe Adams. Žudei- 
kos, kurių buvo du, paspruko 
automobiliu. Manoma, kad bur
mistras krito butlegerių tarpu
savio kovos auka.

Didelis gaisras Ohio miestely

Amerikos kalėjimai esą 
pilni svetimšalių

Imigracijos komisaras pataria 
10,000 . svetimšalių tuojau 
deportuoti

WĄSHINGTONAS, XII. 14.
Imigiacijos komisaro liuli 

pareiškimui, federaliniai ir at
skirų valstijų kalėjimai esą pil
ni svetimšalių, kurių 10,000 
numatyta deportuoti.

liuli sako, kad tie svetimša
liai turį būt kuoveikiausiai 
išdanginti, kadangi jie esą be
galo sunki našta mokesnių mo
kėtojams.

kė, kad jis nieko apie tai neži
nąs.

Tokį pa’t pareiškimą padarė 
ir pati Mitsui kompanija, vie
na didžiausių Japonijos finan
sinių įstaigų.

MCARTHUR, Ohio, XII. 14. 
— Kilęs dėl nežinomos priežas
ties praeitą naktį gaisras 
verslo centre sunaikino dešimt 
triobesių. Padalyti nuostoliai 
siekia apie 200,000 dolerių.

MOTINA IR . DUKTĖ MIRĖ 
NUO APDEGIMO

SPHINGF1ELD, III., XII. 14. 
— Pilant kerosino į dar neiš* 
gesusią krosnį, kerosinas eks- 
pliodavo ir ifždegc šeimininkės 
Myersienės rubus. Duktė bandė 
gesyti, bet ir jos pačios rūbai 
užsidegė. Nuo baisių apdegimų 
motina ir duktė mirė.

Nušovė du banditu

DETROIT, Mieh., XII. U— 
Praeitą naktį policininkas Lip

kad einant Joms per mišką, jas džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei- scomb nušovė du banditu, ku- 
piiolė išalkę šernai ir sudraskė, džiasi 2:57 vai. ryto. rie bandė jį apiplėšti.

Paskutinis
Priminimas

Pinigai pasiųsti iki 16-tos šio mėnesio 
bus išmokėti Lietuvoje prieš Kalėdas. Pa
tartina visiems Naujienų kostumeriams 
siųsti dabar, nelaukiant paskutinių dienų, 
kad tuomi galėtumėt suteikti savo gimi
nėms dovanas ir smagumą pirm švenčių.

Naujienos Telegrafuoja pinigus Lietu
von už 50 centų ir siunčia paštu.

Telegrąfuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 17th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



iias Dedasi 
Lietuvoj

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigus kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus imloniųs kožnai Lietuvei šeimininkei

=*
\ irimo Receptas

Aš patyriau iš pasikalbėjimo su 
daugeliu šeimininkių šioe Šalyje kad 
os nesupranta tikros maistingumo 
vertės šokolado, šokoladas yra vie
nas š sveikiausių maistų ką mes tu
rime Amerikoje. Jis geras ne tik 
nadojimui gert, bet galima gerai su
naudot virimui ir kepimo reikalams. 
Biskis šokolado skonio dadėtas j įvai
rius maistus padarys valgį daug 
skanesniu. Sekantis receptas apa
čioje, aš žinau, gali lengvai būt pa
darytas su.- Šokoladu ir patiks labai 
jums ir jūsų vaikams. Bandykit 
kaip greičiausia galint.

šokolado Sosas
1 puodukas evaporated pieno
6 šaukštukai tarkuoto šokolado
1 puodukas vandens 

Diskelis druskos
’j puoduko cukraus
2 šaukštai komų krakmolo 
2 šaukštai šalto vandens 
’ i šaukštuko vanilos.

RODYKLE No. 62
žiūrėt, kad užtiesiamas skarulis irgi 
butų vilonis arba pusiau vilnonis.

Skystas vaškas yra puikus rakan
dų valytojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, be aliejaus žibėjimą, prie ku
rio dulkės lengvai nekimba. Tas pra
šalina dulkinimo vargą, apsaugoja 
varnišį prailgins amžių ir grožę. Jis 
padengia gryžius ir sulaiko nuo 
trūkimo.

Prašalinimui ais-krymo plėtmų, už
dėk plėtmą ant balto sugeriamo po- 
pierio ir trink greitai minkštu skaru
liu, pamirkytu kloroformoje.

Plečiamas telefono tinklas. 
Telefono telegrafo susisiekimas 
tiek išplėstas, kad jo didumas 
yra 12 kartų didesnis, kaip bu
vo prieš karą, tačiau toli gra
žu jisai nėra patenkinamas ir 
jo praplėtimu susisiekimo mi
nisterija rinitai rūpinasi. Pro
vincijoj manoma sujungti kai 
kurias vietas ir. Kauną tiesio
mis laidų linijomis. Kauno te
lefono cen tralinę manoma dar 
padidinti 1)00 abonentų. 'I no 
budu Kaune bus viso 3,300 abo
nentų.

su-

ji Grožės Patarimai

Sumaišyk pieną ir vandenį 
tame virdūlvie. Dadėk cukrų i 
ladą ir maišyk nuolat 

kui dadėk kurnusutirps, 
molą ir 
vandeny 
ginu, m 
duok i ?

dubel- 
šoko- 

iki pastaras 
krak-

penkias minutas il- 
ant. Paskonink ir

tah
Virtinės

tas į vandenį ir
išvalys :r palaiki 
švariu ir gražiu.

Mazgojant tau
dėk į vandenį biskj sodos.

Putarim :i
mato sodos, dadė- 
paskui užvirinamas 
> jūsų kavos puodą

torielkas da- 
Tas panai

kins dalį taukų ir padarys mazgoji
mą malonesniu darbu.

Mazgojamos sodos niekad nenau
doki! ant alumino indų. Geriausia 
naudot plbmo vilnas ir muilą.

Išbandymui pečiaus ar jis gana 
karštas dėjimui pyrago kept, padėk 
viduje šmotą baltos popieros. Jeigu 
popieia pajuos tai perkarštas; jeigu 
lengvai paruduos, tai bus kaip tik ge-

drapanų po išp

Pasigelhr-jimai
žibėjimo nuo vilnonių 
osymo būtinai reikia

M ES REKOMENDUOJAME
Kuomet jus peikat pieną, tikrai pir

kit Borden’s Evaporated Pieną., bet 
ne kitą. Del naminių viralų suteikia 
geriausias pasekmes. Jis yra taip rei
kalingas kaip cukrus ir druska. Atsi
minkit Borden’s Evaporated Pieną,

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damus pavyzdinės bonkutės 
BAMBI NO. Mes norime, 
kad jus išbandytirnet jį!
F. AD. RICHTER fr CO.

Berry A So. 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Viršikinams reiškia pavertimą mais
to iš tos formos kokią valgai, i for
mą kurią kūnas sunaudoja. Virški
nimo procesai yra daliniai mechaniš
ki ir dalimai chemiški. Jie prasideda 
kada maistas paimama j burną, kur 
jis dantimis sumalamas ir sumaišo
mas suseilėmis. čia krakmolas pra
deda pavirst j cukrų ir tas procesas 
pasibaigia tik mažoje žarnelėje. Skil
vyje maistas sumaišomas su gastris- 
ka sultim ir perkopiamas muskulų 
veikime iki jis lieka gatavas eit j 
mažąją žarną. Mėsos, pienas ir kiti 
proteino valgiai yra dalimai suvirš
kinami tenai gastriškos sulties veik
me. Savo gražumo išvaizdą galima 
pagadint naudojant netinkamus val
gius—valgyk tik tokius maistus, kū
lio sutinka su jūsų sistema, ir neuž- 
kimškit skilvio perdaug valgymu.

SSSR užpirkimai Lietuvoj. 
Dabar esanti Lietuvoj SSSR 
komisija be kelių tūkstančių 
arklių užpirkimo norėtų užpirk
ti visų Klaipėdos ciduliozas fab
rikų gaminius ir padaryti eilę 
užsakymų Tilmanso, Vailokai
čio ir kitiems fabrikams.

Laiškas iš Kėdainių

Doros brigados” vykdytojų 
byla

Kur 
ūkė j—

negyvensi!—ar 
visad naudokitės 

saulės spinduliais. Lai 
juose ir rengkit juos 
kiek galimu. Mieste, 
daug smagumo parengus 
dynių

artai mieste 
kuodaugiau 
vaikai žaidžia 
kuomažiausia 
galima turėt 

juos mau-
drapanom ir lai žaidžia po 

Ūkėje, paprastai yra upe
liai ar prūdai ir daug liuoso oro ir 
saulės. Reguliariškos valandos val
gymo, miegojimo ir pasilinksminimo 
pagelbsti palaikyt sveikais visus, bet 
taipgi labai svarbu dusyk j metus 
peregzaminuojant pas gydytoją, per
sitikrinimui sveikatos ir kūno stovio. 
Tos apsauginės įmonės .užtikrina svei
katą, ir to turi prlsilaikyt kiekvienas 
tėvas ir motina.

Esmėje, rodos, ši byla nė 
kuo nesiskiria nuo kitų bylų: 
atatinkamas valstybes organas 
žiuri, ar piliečiai nėra prasi
žengę prieš įstatymus, o jei 
prasižengimas įrodytas, lai ku
riuo 'įstatymu ir kiek nusikal- 
ėlis luri būti baudžiamas, lai 

trumpa ir aišku. Bet nelygu 
aplinkybės, kuriose prasižengi
mai Įvyksta. 'Ir reikia pasakoti, 
<ad prasižengimui įvykstant 
aplinkybės dažnai esti gana 
veistos ir Įdomios.

Šioj byloj verta pažinimo ta 
bylos medžiaga, kurią suteikia 
patys kaltinamieji, nes iš čia 
paaiškėjo tie motyvai, kurių

SENKAMUS PRODUKTUS 
kuomet pirksit savo gtoserį.

Kellogg’s All-Brand yra kelias 
budavojimo sveikatos. Virkt jj 
skanėstais. Gydytojai rekomenduoja
Kellogg’s nes jis yra 100% veikian-

su

Geriausis Kūdikiams

torija.
Kėdainių policija^ rinksima 

žinias ir suimdama moteris, tai
kė prostitutėms tinkamą mas
tą ir elgesį Besivaduodama įs
tatymais nustalyta tvarka.

Einant laikinosios prostituci
jos reglamentacijos taisyklėmis, 
prostitute laikoma ta moteris, 
kuri laisvu noru atvykus Svei
katos apsaugos komitetai! pa- 
iciškia noro įsiregistrouti ir 
vietoj paso gauna tam tikrą 
sanitarinę knygutę su fotogra
fija, instrukcijomis ir sanita
rinės kontrolės lapais ir priva
lo duoti parašą, pasižadėdama 
laikytis prostitutėms

Nuo užkietėjimo vidui ui, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir -skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagcl- 
tingesnio.

35c. vaistinėse.

Daboti, 
visos nui

-Ka* tos apsaugos komitetui lik duo

CHARLES K. KINDER
VVATCHMAKER & JEVVELER

Geriausia vieta yru pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms 
dėl savo mylimų draugų. Ši lietuvio krautuvė 
suteiks geriausj patarnavimų. Taisyme laikrodė
lių esn|i turintis daug metų patyrimo. Neuž
mirškite antrašo, kad prie pirmiausi:) reikalo 
galėtum lengvai atrasti.

Tel. Lafayettc 9760

t ii
i i>

-||

KALĖDOS JAU VISAI NETOLI
i....

:is seniausioj, per daugelį 
auksinių dalykų krautuvėj.

Pirkite devai 
metų žinomoj 
Čia Jus rakite didžiausią pasirinkimą ir 
garantuotas prekes už* kurias mes visada 
'ilsukome. — Musų kainos žemesnės kaip 
kitų. Todėl pas mus pasirinkę Kalėdų do
vanas • tikrai turėsite linksmas Kalėdas.

lavimus.
Kai dėl tikrinimo moterų be

siverčiančių prostitucija, tai 
jos gali būti tikrinamos tik tuo
met, kai surenkama pakanka
mai žinių ir žinios pirmiau tu
ri būti Įteiktos Sveikatos' ap
saugos komitetui^

Tai tiek aiškumo, kur poli
cija turi teisę kištis ir kur jos 
veikimo ribos pasibaigia.

Kėdainiuose “Doros briga
dos” vykdytojų byla buvo be 
galo Įtemptai laukiama.

Teismas posėdžiams salę pa
sirinko viena iš Kėdainių 
bučių vardu “Europa“.

Toji “salė”, kur teismas 
dėjo posėdžiauti, bus apie 
kv. metrus diduhio, apsk 
pritimyvS visa apystova. Saloj 
mažas staliukas padengiąs ke- 
l’tms knopkčins prismeigtu ža
liu popierių, 
tytos dvi 
“salė” ir

kas kita.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted Street Chicago, Illinois **

A t
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PadarytiAr Jus Bandėt
Borden’s Whipped Cream?

štai yra receptas dėl kurio Borden’s Evapo- 
rated Pienas yra labai tinkamas. Tai yra rc- 

• ceptas kurį galima vien tiktai padąryti su 
Borden’s Evaporated Pienu, nes Borden’s rie
bus pilnas Smetonos pienas ir yra tinkamas 
dėl vartojimo ten kur tik reikia vartoti pienu 
arba smetong. Geriausia dalis Borden’s Eva- 
poratęd Pieno yra ta, kad jis yra ekonomiš
kas dėl vartojimo.
Turėkit visuomet savo aisbaksyje Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda.
dėl padarymo pudingų, pajų, Saločių, prieskonių, 
košelių sosų, smetoninių daržovių arba dėl kitokių 
receptų kur reikia vartoti pieną arba Smetoną. Var-

• tekit jj savo kavoj. Jis suteiks kavai labai gardų 
skonį.
Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtų rastis 
jūsų aisbaksy, nes jus negalite žinoti, kuomet jums 
gali prireikti pieno. Tai yra saugiausias pienasi ir 
jis visuomet gatavas dėl vartojimo bile kokiame at
sitikime. Jis nesugenda. Reikalaukit jo nuo savo 
groserninko. Jis žino Borden’s ir maloniai parduos 
jį jums,

Vartokit

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOS

KAIP PADARYTI
WHIP BORDEN’S 

EVAPORATED 
PIENĄ

Atidaryki! keną Borden’s Eva
porated Pieno ir |statykit ke
nt) j pnod') šalto varniena Ru- 
riš uždengiu Iria kctvirladaliua 
keno. Užvirinkit ir kuomet 
vanduo pradės kunkulioti, iš
imkit tuojau kent, iii vapdena < 
ii1 nžAaldykit, kad būti) saitas 
kaip ledas. Paskiau supilkit 
trtli) blAid< ir plakit su kiau
šinių plaktuvu. kol suatinga. 
Užsaldyki pigai skon|.

bvaporatfd 
MIL.K

Mažas
Kenas 
6 unc.

DYKAI
100,0P0 moterį) nuolatos pri- 
alunėia niims naujuo receptus 
c. u Borden’s Etaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s išpildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs
tai

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktų laikrodėlių, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausia kainų ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
Pianu Krautuvė

3417-21 So. Halsted $1.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705
mum*.

ta rt 'j J-'i" n
l

KUPONAS
Didelis

Kenas

16 unc.
8

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Pudingai
Sosai 
Sriubos

Košelės
Pajai

Kalėdų Dovanos |

Vardas .
Adresas ................... Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Borden Btiilding, New York

unsweetened

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno sinetonos pieno

Pearl Queen
CONCERTINOS

Si
Si
&
Si
K Deimanto Žiedu g

M

apsaugos komi-

pildomos

3317 So. Halsted St., Chicago

&•
Si 
.W

M

vicš-

pra-

o ant stalo pasta- 
žvakidrs. Jei teismo 
nesudaro reikiamo 

užtat publika visai

Apie kaltinamąjį p. Arnioną 
tiek tegalima pasakyti, kad jis 
gana jaunutis vaikinas.

Bet kai pradėjo rinktis teis
man nukentėjusios, jų drau- 

is, stulai ė visaiges ir liudininkė

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

CHICAGO, ILL.

kitą vaizdą. Daigelis panelių 
naujausių madų suknelėmis, 
skrybėliuotos, pudra, odekolo
nas, bul.i etc.

Be ko kita paaiškėjo, kad 
buvę daug daugiau moterų, ne
gu teisme* stojo kaip nukentė
jusios. Kita net ir apžiūrėji
mo išvengusi. Bet tos moters 
sutiko, kad viskas butų likvi
duota, by tik byloj nefiguruoti.

Iš tesimo butų buvę galima 
ir plačiau parašyti, bet kad bu
vo svarstomi intymus dalykai, 
tai valst. gynėjui prašant teis
mas nutarė bylą svarstyti už
darytomis durimis. Bet snial-

Mes užlaikome didžiau- |g 
si staką importuotų bri
liantų. Didelis pasiski- 
rimas gražiausių dei
mantų ir auksinių daik
tų. Parduodame pigiau
sia Chicagoj.

&•

SS
M’
K

1) “Oremus” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, įnin
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri
siuntimu $2.15.

2) ‘Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užšišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutč su prisiun
timu 60c. ,

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Inč.)

3313 So. Halsted Street
Chicago, III.

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikaliSkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

savo artimųjų tar-

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodj 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

11215 Michigan Avenuc
Roseland

Phone Commodorc 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartj. 

Phone Hemlock 2061 i

DR. W. 
YUSZKIEWICZ

buvo tik du asmc- 
polic. vadas Bliud- 

Armonas.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (l>e gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milvvaukee Avė., 2 fl.

Tel. BrunHwrk 3164
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

šuoliai graibstė kiekvieną žodj 
pro ^praviras duris, plonas sie
neles ir skleidė Kėdainių pane
lių paslaptis 
pe.

Kaltinami 
nys: apskr.
žius ir nuov. virš. 
Bliudžius visai išteisintas, Ar
mėnas apkaltintas, bet einant 
amnestija bausmė nepritaikyta.

Taip pat remiantis amnestija 
eiliniai policininkai buvo is by
los išskirti dar prieš teismų.

'lai taip švelniai kaltinamų
jų naudai baigėsi garsioji Kė
dainių byla. [“L. Ž.”_|. Ra.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Karolis N o įkaitis įi
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avę.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL. M
M 
Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



NAUJIENOS, Chicago, III

NAUDINGOS KALĖDOMS DOVANOS
BASINIAI PEČIAI

Chicagos Žinios
i čiužyklos privatiniuo 

se lotuose

ASPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSILITIS

Mes pasiūlome Kalėdoms tris specialius gasinius pe
čius, kiekvienas įrengtas su rust-proof pečiu kd išmu
šimų, iš viršaus Uždegimu ir simmering burneriu. 1 
kainą įskaitoma dastatymas, prikonektavimas ir rei
kalingos paipos iki 25 pėdų ilgio, 5'< nuleidimo už cash. 
Geras gasinis pečius, paprasta kaina $62.65 $44.75

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pągelbą nuo skaudamos gerklės

rusu
paprasta kaina $83.30

(•asinis pečius su kontroliojama šiluma, 
paprasta kaina $99.75

$59.75

$74.75

parkuose, 
‘ka, nes

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” j keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartoki! i 2 va
landas jei reikia.

žiūrėkit, kad vartotume! tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su

1 Bayer Kryžium, kuriuos galit

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Iii. 

Tel. Boulevard 3GG9
Tetnykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą žemaites apysa- 
ki| — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdj veriantys vaizdai. Užsi
rašyk it tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

.............. ..................
Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims <r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

1120 So. Richmond Street
>. ............. .. i......... ... ■ ................. ...f

Pirkit dabar, nieko nereikia įmokė
ti iki Sausio. Pi iskaitysini jūsų pir
mą imokėjimą prie Sausio mėnesio 

gaso bilos

REFR1GERATORIAI,

ir didelis pa-irinkimas mažų ir naudingų dalykų 
dėl virtuvės

Peoples Gas Stores
V IIHIRMESTYJ

žemiau pažymėtos krautuvės
vakaro. KeK ergais ir Snhrlomig. iki

Michigan Avė. Adams Street.

Atdara 8:30 ryto iki > :3O po pietų kasdien

Phone VVabash 60 ! )—Visų Krautuvių
a diros nuo 8:30 ryto iki

9 valandą vakaro

šia uiė j
1829 S. Ashland A v.

15 E. P<Tbhing Rd 
’03 Eas‘ t5»h St. 
8 IK \Vest 63rd St.

Vak:. :uose
2142 W. Madison St.

Pietuose
7430 CoDage Grove Av.4520

1839 
3071
1608

1520

Rroa<lwav 
Irvjng Pk Blvd 
Lincoln Avė. 
Larrabee St.

Mihvaukee A v.

11031
8933
1926

1709

S. Michigan .Av. 
Commercial .Avė. 
Mortterey Aventie 
(Morgan Park)

W. Roosevelt Rd.

Dykai Virimo Klesos K a. dien 2 valandą po piet

(Apart Nidėldienių)

Mums ražo
“Dėkuoju Tamstoms už dėžutę “BIRU
TES” saldainių kurią vakar gavau. Jas 
valgant prisiminė man tos jaunystės 
dienos Lietuvoje kada tėvelis parvež
davo mums saldaii.ių iš turgaus. Šios 
dar gardesnės. Matyti nevien tik Ame
rikoje moka geras saldainias išdirbti.

“Prisiunčia $6.50 ir prašau man dar 
penkias dėžutes atsiųsti. Noriu jas iš
dalyti savo draugams ir draugėms kai
po Kalėdų dovanai.. Žinau kad jie bus 
užganėdinti mano dovanomis.

J. B.................”

Turime dar “BIRUTĖS” saldainių iš 
Lietuvos, bet nedaug. Kurie norite už
sisakyti Kalėdoms, siųskite užsakymus 
dabar. Vieno kilogramo dėžutė (apie a 

svarų), su prisiuntimu kainuoja

m u arba mes prisiusime paštu C. O. D.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE
366 Broadway, South Boston, Mass.

Arba pas musų vietinį atstovą

V. M. STULPINAS
3311 So. Halsted St., Chicago, 111.

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Garsinkites NAUJIENOSE”

Atėjus šalčiams prasideda ir 
čiužinėsimas ant Iddo. Tai yra 
labai sveikas sportas vaikams, 
nes vaikai būna tyrame ore ir 
kailu visą laiką turi judėti. 
Čiužyklos bus Įtaisytos visuose 

bet jų toli neužten- 
itiems vaikams par

kai yra ganu toli ir ne visados 
gali i juos nueiti. Tad miestas 
sutinka Įtaisyti čiu/.ykias bile 
kuriame tuščiame lute. Keikia gauti plonuose bakseliose dvyli- 
tik, kad užinteresuoti čiužyklos ka tabletu už keletą centų. 
Įsteigimu asmenys 
savininko raštiški).
apdėti loto šonus, 
negalėtų užlieti
bių ir tada atsikreipti j 
teri pipe extention” 
inentą miesto salėj.
dienų atvažiuos ugniagesiai 
tą prirengtą lotą užlies vande 
nin, padarydami jame 
čiužyklą, kuria galėtų 
visi apielinkės vaikai.

Ledo čiužinėjimosi 
Chicago j e yra gana
tad norintys toklui čiužyklų tu
ri pasiskubinti jas Įrengti.

Prenumerata metams .....  $2
Pusei metų ..........................  $1
Kopija ................................ 20c
Tai yra 32 puslapiu knyga. 

| metus išeis 12 knygą

Patyrusi gydytoja ir akušere 
Naprapah“

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morg-an Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

gautų loto j . 
sutikimą, 

kad vanduo 
kitų nuosavy- 

\va- 
departa- 
(’ž kelių 

i;

“DIAMOND D AZ Y VES" 
NUDAŽO DOBUS NAUJAI

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

gerą 
naudotis

sezonas 
trumpas,

Seniausia studentė
Chicagoj

seniausią 
Jąja yra 
motodis-

Chicago turi gal 
studentę Amerikoj. 
Mrs. N. O. Freeman, 
tų kunigo našlė iš Batavia, 1)1.,
77 metų amžiaus. Ji lanko 
North westem universitetą, kur 
ji studijuoja Anglijos ir Ame
rikos literatūrą.

Nors ji yra senutė, bet ji nė
ra reformininkė, kaip papras
tai būna senos moterys. Ji yra 
moderninė moteris. Jai patin
ka dabartiniai sveikus moterų 
trumpi drabužiai, 
moterų Plikimui, 
gėrimų, esą ir ji

' stoti 
nusibo- 

nesigai- 
ji dau-

nesipriešina 
nesibaido ir 
pabi mėgs- 
išmesti stik

lei). Ji nusisprendusi 
universitetan kada jai 
do vienai gyventi. Ir ji 
Ii to savo žygio. Viena,
gi a u pramokusi, o antra ji ra
dusi univeristete jaunų stu
denčių draugiją labai smagią 
ir malonią, tai)) kad ir pati at
gijusi. “Mokintis niekad nėra 
vėlu“, sako ji ir pataria visoms 
senesnėms moterims eiti į mo
kyklą ar užsiimti kokiu nau
dingu darbu, kuris jas proti
niai pralavintų, vieton kad ru
dyti kur užjiečky ir pasiduoti 
sustingimui ir 
Esą kiekvienas 
nas, silpnas ir 
tinkantis, jei jis
traukia iš pasaulio, 
nuo gyvenimo.

susmukimui. 
pasidaro se

niokam nebe- 
visiškai pasi- 

atsitolina

Išėjo ieškoti pinigų lai- 
f dotuvėms ir prapuolė

Mrs. Lillian Lindstrom, 42 
m., 2114 North Avė., praeitą 
ketvirtadienį išėjo iš namu ieš
koti pinigų laidotuvėms savo 
vyro, kurį rasta negyvą elėj 
prie 2120 W. Huron St., ir 
daugiau nebegryžo. Negi ne
gauta apie ją jokių žinių.

Atsiimkit tąiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus j jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kut 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

2 Atkočiūnui Juozui
4 Baimas Stanislavv
11 Chontas Frenk

28 Kaschulis William
29 Klempir Konrad
42 Miksun William
47 Osinskis Joseph
48 Ostapkovicu N.
60 Stalnonene Kazymaera

SPECIALISTAS
Dr. VVilling turi 30 metų patyri

mą gydyme chroniškų ir prtvatiš- 
kij ligų vyry ir motery. Taipgi 
kraujo, odos, inkstų, pūslės, nęr- 
vų, širdies ir slaptas ligas. 753 W. 
North Avė., netoli Halsted. Valan
dos nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

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

Optemestriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752 >V ■ ■ ... —>

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tol. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patur 
nauja, visokio 
.se ligose prie: 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mot< 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite p». 
gelbą.

Valandos nu
8 ryto iki 2 p» 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

t
 Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus įni
ro d y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali nu spal
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si

jonų, veiačių, dresių, kautų, 
pančiaki^ sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar mater i ty
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai-

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų firitibij laivų
Resolute, Rcliance, Albert 

Baliin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thuringip 

{'□ropinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

new yok‘ Q/li iko iki kau* LUUnO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamh»if e Ai»’4TT:av line 
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

. Cfiicago, III.

Baltijos Amerikos Linijos
Laivų Išplaukimai

“LITUANIA" GRU0D.23
“ESTONIA” SAUSI011

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjj Danzigo portą 

Iš' ten tiktai vienos, nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum

žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

Lietuviai Advokatai
Yards 4951 

Jarusz-Kaushillas, D. C. 
AKU6ERKA 

3252 So. Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom S t., Room 1111 - 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

TeJ. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A DVOKĄ č * « 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
ByJns vlauore teismuose. — Ab
straktai. -• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

i. ■■■■ ........

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 153b 
Telephone Randolph 3261

VuL:’ ’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivi-S^^e Roosevelt 9090 

Namų TelmvIJ" Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Viršuje UniversaJ 
t-tate Bank

Moterys ir mergl 

uos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal su! t-rti

/---------------------------------------------

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

I ' » I "■■■■■■■■■

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas - 
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St.
Telefonas Canai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES>
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldien-ais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO: .

I

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. ' Oro permainas —giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po........... 80 centų
Pasiimantiems iŠ ofiso po.......................75 centus

f

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

fa ■■■■! ........................ .n—

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards Ov'34

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 che 
ną, 2 iki 3 po pietų. 7 iki 9 
vaitavę. Nedėliomis nuo 1U 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

®-DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 1h 
metų kaipo patyręs gydytojas 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W

• 18th SL netoli Morgan St
VALANDOS1 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canai

Tei.f.n.1: l 81‘U'kNak,‘į, 

i South hore 2288 
» ' Boulevard 4136

3235 So Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 » •.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexe> 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SL Chicago 
arti 31st Street

Valandos; 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dian

f DR. CHARLES SEGA1/ 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, tl'inoiH 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriokų <r 
Vaiky ligų.

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

dos rvto iki 1 vai. po piet.
tel. Midway 288$

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canai 1912 
Naktims Tai. Fairfax 8858

V ■ Į . .. ........... . ■ .|X
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Published Daily . £xcept Hunday 
by the Uthuanian Daily Pnb. 
Čo. Ine. ,

Editor P. GRIGAITIS
173t South Halsted Street 

(^ieago, III.
Telėphone RooaeveJt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

8c.

Subscription Katei i 
per yoar in Canada. 
per year outsida of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered ai Second Claic Matter 
March 7th, 1914, at thi Port Offioa 
of Chicafo, Ui, nndar tba act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, i laki ri ant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
Ui. — Talefonasi Rooseralt 8500.

. UŽsimoHjimo kaina!
Chicagoje — paltu:

Metami .......—__________
l’uuei metų ---------------------
Trims mėnesiams ..............
Dviem mtaeiiami _______
V tarnam minaaioi 

Chicagoje per nelieto jus:
Viena kopija............... .........
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu! ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijos^, ne Chicagoje, 
paltui 

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

Lietuvon ir kitur uiiieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ____________ — $8.00
Pusei metų-------------------------- 4.00
Trims mėnesiams —______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

18.00
14.00
2.00
1.00

.75

$7.01
3.50
1.75
1.25

.75

LIBERALIZMO TĖVYNĖJE MIRŠTA LIBERALIZMAS

KENVVORTHY IŠRINKTAS SOCIALISTŲ SĄRAŠU

RENGIASI BĖGTI NUO LIBERALŲ DAR 50 
VEIKĖJŲ

BU V. LIBERALAI REIKALAUJA SOCIALIZACIJOS

kasyklomi’s ir paskui elektrifikuotais geležinkeliais 
ir kanalais’".

žodžiu/reikalaujama, kad butų pradėta vykinti so
cialistinės gamybos sistema. Kapitalizmo gadynės saulė 
Anglijoje leidžiasi....

žino-
Lie- 
savo

DRĄSIOS AKYS IR 
IGNORACIJA

ba respublikoje, ir kad lietuvių 
mokyklomis rūpinasi visa vals
tybe. Jam vistiek išrodo, kad 
vienas kitas lenkų agentas, pa
varęs savo propagandų, paver
stus lietuvius lenkais.

šitokiais savo išvadžiojimais 
tas “Trimito” bendradarbis 
tiesiog žemina lietuvių tautų. 
Jeigu lietuviai yra tokie Molio 
Motiejai, kaip jisai piešia, tai

jiems nėra vilties ateityje ką 
nors pasiekti!

Bet ponas Graurogkas, 
ma, pasakoja nesąmones, 
tuviai sugebėjo apginti
tautinius reikalus net tuomet, 
kai juos slėgė caro valdžia; tad 
jie mokės apsisaugoti nuo len
kiškų ir kitokių “pavojų” juo 
lengvinus dabar, kai svetimas 
jungas yra nuverstas; Ir 
tikslu jiems visai nereikia 
cariško despotizmo arba 
kiško fanatizmo pėdomis, 
lerancija ir tautinių 
teisių pagerbimas i 
vių tautai šimtų kartų dauginus 
naudos, negu smurtas ir prie
spauda.

tuo 
eiti 
len- 
To- 

i mažumų 
atneš lictu-

rXXXXXXXXXXXXXXX]CXXXXXXZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
n

ie Įvairius Dalykus M

Specų padėtis Rusijoj

Chicagos klerikalų laikraštis 
rašo:

“O Francijoje socialistas 
(? “N.” Red.) ministeris Kai- 
j°.

“O dabartinis Lietuvos 
Švietimo Ministeris, socialis
tas Čepinskis, ar nevagia (! 
“N.” Red.) iš Lietuvos iždo, 
kad neteisėtai (? “N.” Red.) 
steigus lenkams mokyklas, 
neprisilaikant mokyklų stei
gimo įstatymų.”
Mes nežinome, ką Marijonų

_ ,, ' _. . .... ... .. i • • | organas norėjo pasakyti apie
Liberalizmo tevyneje, Anglijoje, liberalizmas baigia Fl.ailcijos minisferį (buvusį) 

Gailiau*. Bet galime pastebėti 
tiems- klioštoriaus ignorantams, 
kad Gailiaus visai nėra socia
listas tąja prasme, kuria šian
die paprastai suprantama tas 
žodis. Jisai yra buržuazinis 

[radikalas ar net tiktai libera
las.

Bet kunigų laikraštis parodo 
visišką savo begėdiškumų, kuo
met jisai prikaišioja “vogimų” 
Lietuvos švietimo ministeriui 
Čepinskiui. Viena, davimas mo
kykloms pinigų yra viešas da
lykas, apie kurį žino gerai ir 
valdžia, ir Seimas, ir visuome
ne. Antra, lenkiškų mokyklų 
stoginius remiasi 'įstatymu, ku
lis buvo priimtas dar tuomet, 
kai atstovų dauguma susidėjo • 
iš klerikalų.

Kodėl tos mokyklos yra slei-. \ * 1 giamos,-apie tai jau buvo kelis 
kartoti

davo dienas.
Paskutiniai rinkimai į parlamentų jį beveik visai su

naikino. Iš galingiausios kadaise anglų partijos, kontro
liavusios per dešimtis metų krašto valdžių, bepaliko par
lamente tiktai apie 50 jos atstovų. Dabar ir iš tos gru
pės energingesnieji nariai pradėjo bėgti. Taip, nesenai iš 
jos pasitraukė J. M. Kemvorthy, kuris įstojo į Darbo 
Partijų.

Specai užsienyj. — Inžinierių 
santykiai su “raudonaisiais 
direktoriais” ir darbininkais. 
—Daktarų vargai. — Chuli
ganizmas. — Faktai, kuriuos 
paduoda komunistų laikraš
čiai.— Ko labiausia trokšta 
mokslo žmonės?— Dailininkų 
darbo apkainavimas.

atsi nešimo”
in-

bendru antgalviu—“Dėlei drau
giško alsi nešimo į specialis
tus”. Suprantama, kad po to
kio “draugiško
fabrike “Socializmo aušra”, 
žinieriai geriau gyvens pus-ba- 
džiu Maskvoj arba Leningrade, 
negu sutiks važiuoti į provin
cijų, kur peiliu jiems rodoma 
draugiškumas.

Buvęs liberalų atstovas parlamente Kenworthy, re
zignuodamas iš partijos, sugrąžino ir savo mandatą. Kad 
patyrus, kaip vertina jo žinksni piliečiai, Kenworthy pa
statė tam pačiam rinkimų distrikte savo kandidatūrą 
Darbo Partijos sąrašu. Ir rinkimu^ jisai laimėjo, surink
damas 1,000 balsų daugiaus, neJu buvo už jį paduota, 
kuomet jisai ėjo Į parlamentą, kaipo liberalas.

Šitie rinkimai galutinai sudemoralizavo liberalus. Jie

Jeigu pastatyti klausimų, ra
šo Tatarinovas, — kam geriau 
gyventi Rusijoj— tai pats sa
vaime lenda atsakymas galvon 
-visiems blogiau. Bet optimiš- 

kiau į tų klausimų pažvelgus, 
gal galima pasakyti —specams 
(specialistams). Prie tokios iš
vados prieiti ypač lengva, kuo
met tenka šis tas patirti apie 
sovietų specus, kurie su viso
kiomis misijomis bastosi po už
sieni. Jiems mokama — Rusi- t
jos (‘migrantų supratimu

nusižudė moteris- 
ircissova, kurių laik- 

Izvestija” vadina popa

labiau pritaria, negu jiems. Reikia laukti, kad po Ken- 
vvorthy išrinkimo darbiečių sąrašu jo pėdomis paseks ir 
daugelis kitų liberalų vadų.

Pasak Ne\v Yorko “The Worid” korespondento, Ken- 
worthy prieš pat rinkinius pareiškė jam, kad 50 kitų li
beralų kandidatų, pralaimėjusių paskutiniuose visuoti
niuose balsavimuose, ir keletas kitų, kurie buvo išrinkti, 
taip pat stosią į Darbo Partiją, jeigu pasirodysią, kad jo 
atsimetimui nuo liberalų balsuotojai pritaria.

is artus rašyta, ir čionai 
nebėra reikalo.

Jeigu Clncagos 
šlamštas neturi nė tiek 
tos, kad jisai vadina “v
leidimą tautinėms mažumoms 
steigti mokyklas, tai aišku, kad 
su juo vesti diskusijas yra

minykų
sarma-

sparčiais žinksniais. Ir kuomet vieni tos partijos veikėjai
bėga, o kiti rengiasi bėgti iš jos, tai likusieji partijoje va-

VVIAl 'l'zYl MOLIO 

MOTIEJAI?

sporai, važinėjasi sau po užsie
nį, perka ką tai valdžiai ir sau 
ir giria bolševikus, kurie rūpi
nasi jų likimu. Specams, kurie 
negali Rusijon grįžti ir yra pri
versti duoną pelnyti visokiau
siais budąis, tik seiles bėga žiū
rint į savo buvusius kolegas.

Bet Rusijoj randasi dar visa 
armija specų, kuriems nėra 
lemta vykti j užsienį. Koks jų 
likimas? Paklausykite ką •apie 
jų padėtį sako VI. Tatarinovas, 
kuris remiasi pačiu bolševikų

Daktarai... Chuliganiškas at
silsėsimas į daktarus taipgi 
plinta. Nukentėjusių ne tik 
morališkai, bet ir fiziškai dak
tarų priskaitoma šimtai. Štai 
nelabai senai Nalčike (Kabardi
no srityj) 
daktaras ? 
rastis
lariška ir atsidavusia savo pro
fesijai moterim. Dėliai kerš
tingo skundo Dr. Narcissova 
tapo patraukta atsakomybėn.
Įtarta ji buvo kriminališku
prasižengimu. Žinodama, kas ją 
’.iukia, Dr. Narcissova nusinuo
dijo, palikdama raštelį, kur ra
šo, “jog tik mirtis esamomis 
sąlygomis tegali išspręsti visas 
abejones dėl iškeltos bylos”. 
Laikraštis “Molot” ryšy j su ta 
tragedija rašo: “Ten, kur atsi
davę ir sąžiningi darbininkai 
prieina išvados, jog saužudyste 
yra vienintelis kelias išspręsti 
opius klausimus ir atkreipti vai-♦ 
džios ir visuomenės organizaci
jų dėmesį ir nepakeliamas dar
bo sąlygas, ten, matomai.

šųrnų” profesorių. Paimkim visai 
bepartyvį, su jękia politika nie
ko bendrą neturintį botanikų, 
prof. Beliakovų. Prof. Beliako- 
vas darė labai svarbius ekspe
rimentus. Tiems eksperimen
tams jis pašventė labai daug 
laiko. Bet valdžios organų į- 
sakymų visos prof. Beliakovo 
bonkos su augmenimis tapo iš
mestos. Savo pareiškime pro
fesorius rašo... “iš manęs pa
vogė pusės metų intensyvio gy
venimo, pavogė pusės metų 
darbų, kūrybos džiaugsmą, pa
vogė svarbiausius mano ren
giamos spaudai knygos įrody
mus, pavogė, ant galo, vasaros 
poilsį, kurio aš atsižadėjau, 
norėdamas pradėtąjį darbų 
baigti.”

Matomai, tai ne vienintelis 
atsitikimas, nes “Pravda” (X. 
20) ryšyj su “Beliakovo bon- 
komis” rašo: “Pas mus nugal
vota ‘užsitarnavusio mokslo 
veikėjo’ vardas, kaip ir vardas 
‘užsitarnavusio artisto . Tai la
bai miela, malonu iš Narkom- 

ipro,so [žmonių švietimo komi
sariato] pusės. Bet ieigu mes 
norime, kad tas titulas tektų 
kam nors ateity, — reikia su
kurti sąlygas, kuriose moksliš
kas užsitarnavimas nepriklau
sytų nuo kovos su. chuliganiš
ka stichija ir biurokratišku sa
botažu”.

Tame pat “Pravdos” straips- 
nyj paduodama žodžiai vieno 
žymiausių rusų mokslininkų, 
štai kaip jie skamba: “Nieko 
iš jūsų nereikalaujame — tik 
nekliudykite. Ejkite velniop su 
laikraštiniais pranešimais, ju
biliejais, reklama. Vietoj to— 
palikite mus tik ramybėj At
skirkite musų moksliškus dar
bus nuo ardytojų ir biurokra
tų— ir jus pamatysite, kų mes 
jums * išrasimc ir sukursime. 
Be jokių paminklų. Be dėkingu
mo. Be pagyrimų”.

I J

Sunku butų bet ką pridėti | 
prie to energingo pareiškimo.

TaUiinovufl paduoda dar ir 
Jaugiau neįmanomai įdomių 
.aktų. Bet visa tai surašyti 
užimtų daug vietos. Tad pabai
gai privesiu tik vieną pavyzdį. 
Garsus rusų dailininkai Benua 
ir Lanser išdekoravo freskomis 
Kazaniaus gelžkelio stotį Mask
voj. Ekonomiškais sumetimais 
gelžkelių valdyba nutarė daili
ninkams mokėti tiek, kaip ir 
paprastiems dažytojams (ma- 
lioriams).

Tuo galima ir užbaigti. Iš 
suminėtų faktų aišku kiekvie
nam, kaip bolševikijoj yra į- 
kainuojamas specų (specialis
tų) darbas.—K. A.

Liesi žmones tikrai turėtų 
perskaityti šitą

Naujas metodas dėl liesiu, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori jgauti dau
giau svarumo ir pariebetf. Yra tie
siog pastebėtina, kaip jos veikia to
kiuose atsitikimuose j trumpą laiką. 
Daug žmonių rašo išdirbėjamu kas
dien, kad jie yra jgiję daugiau sva
rumo nuo 5 iki 10 svarų į 30 dienų.

Tos naujos gyduolės yra moksliškai 
prirengtos, kurios sustiprina labai pa
sekmingai jėgą gyvenime. Jos yra 
malonios vartoti. Jos budavoja rau
dona krauja, stiprius, nuolatinius 
nervus, suteikia jums puikų apetitą 
ir viršinimą, jūsų lauk ėjimas yra 
teguliaris ir jūsų miegas yra atšvie
žinantis ir ramus. Jos suteikia tokį 
jausmą, kad gyvenimas vertas yra 
gyventi. Tai yra neturtingų žmonių 
gyduolės. Jus galite gauti jų už 
SI.00 visam mėnesiui ir viskas ką 
jums reikia daryti, tik imti tiek kiek 
nurodyta ir jeigu jus nebusite užga
nėdintas ir neturėsite pasekmių, grą
žinkite likusias pakelyje, kur pirk6te 
ir gaukite savo pinigus atgal. Tas pa
rodo didelį pasitikėjimą kokį išdirbė
jai turi j tas gyduoles, Nuga-Tone. 
. (i.; esate sau skolingi, kad paban
džius jas: jus nieko neprąlaimėsite. 
Nusipirkite butelj dabar. Jos vadi
nasi Nuga-Tone.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Atėjo Kultūra No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

Lietuviai Daktarai

ejj-
spauda. zistuoja 1< 

k cypimai”
k ie

Tik-ką atėjo žinia iš Anglijos, kad vienybės atsteigi- 
mo viltis liberalų partijoje galutinai išnyko.

Lord Grey viešam bankiete pareiškė, kad jisai ir jo 
vienminčiai neisią kartu su Lloyd George’u, nežiūrint to, 
kad pastarasis turįs savo rankose partijos organizacijos 
“mašiną“ ir milžinišką rinkimų fondą.

Lordas Grey remia lordą Asųuith’ą, kuris negalėjo 
susitaikyti su Lloyd George’u ir todėl pasitraukė iš po
litikos. Kadangi šitie du seniausieji liberalų vadai turi 
daug pasekėjų partijoje, tai žymi liberalų dalis dabar pa
siliks be vadų ir neteks reikšmės politikoje. Liberalų par
tija toliau susidės tiktai iš Lloyd George’o frakcijos.

Aiškus dalykas, kad jeigu visa liberalų partija te- 
at- 

stovų, tai po Asquith’o šalininkų atsimetimo ji negalės 
turėti nė tokios atstovybės. Balsavimas už liberalus todėl 
pasidarys “bereikalingas balsų mėtymas”, ir didelė dau
guma žmonių, kurie iki šiol buvo ištikimi liberalų parti
jai, dabar ims remti kitas partijas.

Nėra abejones, kad tie piliečiai greičiaus links į Dar
bo Partijos, negu į konservatorių pusę.

Šitokiose tfpystovose bus visai nenuostabu, jeigu at
einančiuose parlamento rinkimuose Anglijos socialistai 
laimės absoliučią daugumą.

Kuomet musų' tautininkams 
pasakai, kad jų “patriotiškų” 
smarkavimų pamate yra baimė, 
(ai jie labai įsižeidžia. Tečiaus, 
Įsigilinus į tautininkų argumen
tus, atkreiptus prieš dabartinės 
Lietuvos valdžios politiką tau
tinių mažumų klausimu, tuo
jau surandi, kad jie yra dau
giausia paremti lik lai baime.

štai, Lietuvos Šaulių organe 
“trimite” Ant. Graurogkas ra
šo apie lenkų pastangas įsigyti 
savo mokyklų Lietuvoje, pasi
remiant tuo, kad Lietuvos kon
stitucijoje yra įstatymas, pri
pažįstantis tautinėms mažu
moms teisę turėt mokyklas sa
vo kalba. Graurogkas išmeti
nėja švietimo ministeriui Če
pinskiui, kam jisai laikosi to
kio “popierinio 
pildo lenkų

Inžinieriai... Inžinierių ir 
technikų centralinio biuro ple
nume “karštai” buvo diskusuo- 
jama apie inžinierių santykius 
su darbininkais ir samdininkais.

Novgorode prie ap-

įstatymo” ir 
reikalavimus, nes 
Lietuvos žmones 

Autorius sitko:
žmonių lėtais pašy

įdomu pažiūrėt, kokius reikalavimus valstybei stato 
tie Anglijos liberalai, kurie eina pas darbiečius.

Aukščiaus paminėtasai Kenvvorthy po balsavimų Hujl 
distrikte pasakė:

“Žmonės yra prisirengę padaryti kitą didelį žink- 
snį prieky n, kurį galima lyginti tiktai su Reformos 
Biliaus priėmimu. Jie dabar yra prisirengę, kad jų 
išrinktoji valdžia paimtų į savo rankas pamatines 
industrijas ir viešo naudojimosi įstaigas, pradedant

sulenkinti.
i “Musų
vus būdas jiems geriau žino
mas, negu pĄnui Čepinskiui. 
Vienas kitas- lenkų veikėjas 
bežiūrint surenka keliasdc- 
šimts parašų reikalingų tam, 
kad įtikinti ponų ministerį... 
Atidarius mokyklų, lenkini
mo ‘pliacuvka’, darbas toliau 
eis kaip iš pypkės. Juk naivu 
manyt, kad su lenkais galės 
konkuruot lietuvių mokykla.1’
Kas gi čia ar ne aiškiausias 

kinkų drebėjimas?
Lietuvių būdas, girdi, lėtas 

ir pasyvus; lietuvių mokyklos 
negalinčios lenktini uot su len
kų. Graurogkui negana to, 
kad lietuviai sudaro milžiniš
kų daugumų gyventojų, kad 
lietuvių kalba yra ol'icialė kal-

nių darbininkų centralinio ko
miteto pirmininkas, Melcinskis, 
griežtai pasmerkė specų “ėdi
mų”. Iš jo kalbos paaiškėjo, 
kad “raudonieji direktoriai” 
šalina tuos inžinierius, kurie 
pasitarimuose drįsta neprielan
kiai atsiliepti apie direktorių 
darbus ir jų pasiūlymus... At
gaivinama senovę — “nedrįsk 
savo nuomonę turėti”. Ir po nu
rodytų faktų staciog juokingai 
skamba biuro nutarimas: “kvies
ti visus inžinierius ir technikus 
į gamybos reikalais šaukiamus 
pasitarimus ir komisijas ir pri
pažinti jiems teisę kritikuoti, 
jei kas yra daroma negerai.”

Kam betgi bus malonu už 
“kritiką”^ netekti darbo, o tuo 
pačiu ir duonos kąsnio?

Inžinierius spaudžia ne tik 
direktoriai, bet ir darbininkai. 
Tuo laiku, kai cenlralinis inži
nierių biuras laikė posėdžius, 
Jaroslavlio fabrike “Socializmo 
aušra” darbininkas puolė, inži
nierių ir peiliu padarė jam 10 
žaizdų. 1 lėliai to tekstilinių 
darbininkų centralinis komite
tas rado ręikalų “griežtai pa
smerkti tokius darinis atskirų 
darbininkų, /kurie bando išrišti 
savo nepasitenkinimo klausi
mus ne profesionalines sąjun
gos budais, bet peiliu, plaktu
kų ar kumščiu”. Snierkimo re
zoliucija ir pranešimas apie tą 
KnJ.b. j.

Nižniam 
brandos įstaigos dirbo dakta
rų komisija, kuri egzaminavo 
darbininkus kai dėl jų fiziško 
tinkamumo dirbti. Viena dar
bininkė, nepasitenkinusi komi
sijos nuosprendžiu, nuėjo pas 
įstaigos pirmininką Košceevų ir 
pareiškė, kad “visi daktarai gir
ti.” Koščeevas paliepė apžiūrėti 
daktarus, ir kuomet pirmoji 
“ekspcr.liza” nepatvirtino skun
dų, tai daktarai lapo nugaben
ti i laboratorijų nuodugnesniam 
tyrimui. Visa ta niekinga is
torija įvyko 1925 m. 
mėnesyj. Daktarai 
skundų. Ir nors jau

Vasario 
padavė 
praėjo 

beveik metai, bet nič nieko dar 
nepadaryta. Užtat Koščeevas 
gavo paaukštinimą.

O štai Leningradas... Komu
nistas Florovas sumušė seną 
moterį, Dr. Grišpuon, kuri ap- 
draudos įstaigoj yra ištarnavu
si 19 metų. Sumušė ją už at
sisakymų išduoti paliudijimą, 
kad jis netinka karo tarnybai. 
Kada tas įvykis išėjo viešu
mon, tai laikraščiai paskelbė 
visų eilę panašių faktų. Vienos 
ligoninės vyriausias- daktaras, 
Meidsonas, viešai spaudoj pa
reiškė: “Gydymo įstaigose chu- 
liganiškumai įvyksta beveik kas 
dienų”. Kitas žymus Leningra
do daktaras, Iževskis, rašo, kad 
“daktarų puolimai pasidarė pa
prastu reiškiniu... Susidaro ne
įmanomos darbui sųlygos“. 
Daktarai nežino nei kaip prie 
ligonio prieiti, kad neužs-itrauk- 
ti jų rūstybės.

P?o f (‘šoriai... 
panaikinimą 
versi t (‘tuose,
nių laisvę ir persekiojimų

Paliksime šalyj 
autonomijos uni- 

varžymų nuomo- 
neko-
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Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

t ........

' A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brtinswick 4983.
Namų telefonas Spauldinjr 8633 

Ultravioletinė 6vie»a ir diathermi^

Phonc Ganai 6223

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22pd Street 
(Cor. Learitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CH1CAGO, 1LL.

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

. ...» /

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wcstcrn Avė.

Tel. Lafayette 4146
i ...i 1 nuo 9 iki 11 v. ryto 1

Valandos nuo g va|

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6*8. Nedėtioj 10 iki 12 d.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, 111.

A. i. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

,r . J \ nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Falandos^ nuo 6 iki 8 va|, vak,re Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENT1STAS 

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. u

įp i . . ■ . - i ■ . 1
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St. /

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

8 iki 2 vai. po pietų

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 1)1.Dr. A. J. KARALIUS ;

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 S. Morgan St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2160

— Valandos — 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hcnilock 2615

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas l’ullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0078
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Teisėjo namus apvogė
Kaip matyt, Chicagos. plėši

kai tiek įsidrąsino, kad nebe-

Šalčiai atėjo
Užvakar atėjo šalčiai ir tai 

tokie, kokių dar šią žiemą ne
buvo. Užpereitą naktį šaltis | 
niekuriuose Chicagos priemies
čiuose siekė trijų laipsnių že
miau zero. Šaltis atėjo iš va-1

įsi renka ką piešti ir visai nesi
baido ir pačius teisėjus apkrau- 

Istyti, jei tik pasitaiko proga, 
‘štili sekmadienio vakare pleši- 
Ikai apkraustė ir Bridgeporte 
'gyvenančio municipalinio teisė
jo John J. Rooney namus 3700 
So. Painei 1 Avė.

Kada teisėjas su savo žmo
na sugryžo naktį namo, lai 
rado viską savo namuose iš
versta. Karpetai atplėšti, kėdės

karų, kur jis siaučia jau keletą 
dienų. Ten šaltis siekia iki 20 
laipsnių žemiau zero ir audrose 
žuvo jau devyni žmonės.

Chicagoje delei šalčio padi
dėjo biednuomenės vargas ir 
buvo daug gaisrų, kurie kilo 
dailiausia delei perdaug pri
kūrentų krosnių. Sveikatos ko- 
misionierius Dr. Bunuesen iš
leido įspėjimą namų savinin
kams, kad namai laike šalčių 
butų užtektinai apšildomi. 
Taipjau jis pathaia saugotis 
plaučių uždegimo ir kitų kvė
pavimo organų ligų.

šaltis betgi neilgai busiąs ir 
greit baigsis. Gal jau šiandie 
busią daug šilčiau.» v’

apverstos, stalčiai išvartyti ir 
pamesti ant grindų, drabužiai 
išmesti iš klozetų. Teisėjas pa
sigenda deimantų ir kitokių 
'brangenybių už $5,000.

Daugiau plėšimų
Atėjus šalčiams ir besiarti- 

ant šventėms labai padidėjo 
plėšimų skaičius. Plėšiama net 
ir tokiose gatvėse, kur būna 
didžiausias žmonių judėjimas.

šeši plėšikai puolė Royal 
Jewelry sankrovą, 1383 Mil 
\vaukee Avė., plyta išmušė lan
gą ir pastvėrę iš lango už $10,-

Du žmonės sušalo

IATOTENPS, CHcago, ffl.
- - -

Du žmonės sušalo ir vienas 
yra arti mirties pirmąją šal
čių dieną.

Neidentifikuotas žmogus, 55 
m. amžiaus, rastas sušalęs ant 
beizmento laiptų 1122 Larra- 
bee St. '

Thomas Gili, buvęs profesio
nalinis beisbolininkas, rastai 
negyvas prie Chesnut ir Clark 
gatvių. Jis parkrito gatvėj ir 
persiskėlė galvą.

Neidentifikuotas žmogus 
rastas be sąmonės prie Grand

Sportas
ŠIANDIE RISTYNfiS

šiandie, 8 vai. vak., Strumi
los svetainėj (107 ir Indiana 
avė.) įvyks ristynės. Risis ge
ri ristikai: Baneevičius su Mel
niku, “Jaunasis Bilius”, žymus 
vokiečių ristikas Baver, Minge- 
ia ir kiti. įdomiausia, žinoma, 
bus pamatyti, kaip pasirodys 
18 metų milžinas, “Jaunasis Bi
lius”, kuris yra Požėlos moki
nys.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Nusišovė dėl čigonės 
pranašavimo

Iš nusiminimo, kad jam teko 
išsėdėti metus laiko kalėjime 
už vagystę ir kad čigone jam 
išpranašavo, jog gruodžio mė
nesy turės visai pakitėti jo gy
venimas, Emanuel Friedman, 
19 m., 1011 1 lakiu St. užsida
rė maudykloje ir nusišovė. Jo 
sesuo tuo laiku buvo namie, 
bet ji skambino pianą Jr negir
dėjo šūvio, l ik kąda atėjo sve
čių, o jis vis nepasirodė iš 
maudyklos, pririeta jo ieškoti, 
išlaužta maudyklos duris ir ra
sta negyva.

4 4 i 4 <• 4- 4 4 4 į <4 4
PIRKIT BE PINIGŲ'
Pas Mumis Pirkdami

000 visokių brangmenų pabėgo 
automobiliu. Žmonių tuo laiku 
buvo pilna gatvė, bet poiieisto 
niekur nesimatė, taip kad plė
šikai be jokio sutrukdymo pa
bėgo.

Prie 63 ir Ilalsted gatvių, 
kur taipjau yra labai didelis 
judėjimas, plėšikai puolė ėjusį; 
į banką George Kingswell, ma- 
nažerio pag. gaso kompanijos 
sankrovos, 816 W. 63 St. Plė
šikai jį sumušė ir atėmę $4,- 
<>24 pinigais ir čekiais, pabėgo 
automobiliu.

Trys plėšikai 
munity Motors, 
Blvd. ir atėmė 
prekių.

Plėšikai taipjau 
seifą VValgreen aptiekus, 
Sheridan Rd., paimdami

ir Leavitt gatvių. Jo rankos, 
veidas ir ausys nušalę.

Ūmus šaltis pagimdė didelį 
vargą tarp bednuomenės. Lab
darybės draugijos užverstos 
maldavimais ūmios pagelbos. 
Visi bednuomenės nakvynamiai 
pilni benamių, taip kad dauge
lis benamių turi miegoti poli
cijos stotyse, kurios tapo ati
darytos benamiams.

Sveikatos departamentas ga
vo kelis šimtus skundų dėl šal- 
tų namų. Visiems tų namų sa
vininkams pranešta, kad jie tu
ri geriau apšildyti namus, nes 
kitaip bus baudžiami. Bet kar
tu delei perdaug prikūrentų
krosnių kilo nemažai gaisrų. 
Pirmąją šalčių naktį per 24 
valandas buvo kilę 85 mažesni 
ar didesni gaisrai.

Pasimirė WMtman

RISTYNfiS MICHIGAN CITY

Panedėly Michigan City įvy
ko ristynės. Hackcnschmidt į 
11 minučių paguldė lenkų čem
pioną Zavvadskį, kurio niekas 
lame mieste dar nebuvo įvei
kęs. lapo nugalėtas ir turkas 
Hassan, kurį Nickols paguldė 
į 21 minutę. Požėla savo priešą 
Hanserį irgi lengvai paguldė.

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

John L. Whitman, buvęs Jo- 
liet kalėjimo viršininkas, užva
kar pasimirė ligoninėj nuo šir
dies ligos. Jis buvo pašalintas I 
iš kalėjimo viršininko vietosi 
delei nereguliarumų paliuosa-į 
vimuose ir suteikimo pardonų į

Pinigų nereikalaujat mokėti tuo-
jaus. Galit čielus metus imti lai
ko; mokėt po 
bis kelį kas sa
vaitę ar kas mė
nesi. Musų krau 
t u vėjo atrasite 
dideli pasirinki
mą deimantinių 
žiedų, moterims 
laikrodėlių ir vi
sokių gražiausių 
dovanų, iš auk
so ir sidabro ta- 
vorų, dėl Jūsų

■go lleights savo ganykloje ra
do lavoną nušauto žmogaus. 
Lavonas buvę sulaistytas gaso- 
linu ir apdegintas, kad negali
ma butų jį identifikuoti. Iš-
pradžių lavonas buvo identifi
kuotas kaipo Theodoro- Anton, 
artimo Cicero Al Capone drau
go, kuris prapuolė lupk r. 28 d. 
ir kurio apsiaustą kelios dienos

brangiausių ypatų. Pakol pirk-
site kitur, atsilankykite į musų 
krautuvę. Patirsite patys, kad
užsimoka Jums pirkti pas mus

CHAS. MICHEL
3320 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3741
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Tel. fnfayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
<288 W. 38th Street, Chicago, 111.

000.
Tai stambesnieji vienos die

nos plėšimai, neskaitant dau
gybės mažesnių apiplėšimų 
gatvėse, kurių kasnakt būna 
po keliolika.

užpuolė Com-J1’ parolių, taipjau delei netikti-; 
2367 Logan s*os tvarkos kalėjime. Tuoj po I 
$250 ir daug j to susirgo ir visą laiką kovo

jo su mirtim. Esą tik n epą p- j 
išsprogdino įrasla .1° sveikata palaikė jo ! 

1762;Uy<vybę. kitaip jis butų miręs! 
$lrlkeletą savaičių atgal.

Keturi žmonės užmušti!
Užvakar automobiliai užmu-j 

šė dar keturius žmones, .šie-1 
met automobiliai užmušė visgi 
jau 810 žmonių.

Rado apdegintą lavoną
Farmeris ties South Chica-

atgal rasta prie Dešplaines 
upės. Bet vėliau atsirado žmo
nių, kurie mano, kad tai vei
kiausiai bus lavonas Charles
.VĮoran, kuris nesenai gyveno 
Gary ir pereitą šeštadienį išvy
ko ieškoti darbo kurioj nors 
Chicago lleights karčiamoj.

Nusižudė stoty
J. F. Boyle, 34 m., inspekto

rius VVestern Electric Co., nu
sišovė vyrų kambary Union 
geležinkelių stoty. Priežasties 
saužudystės nežinoma.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS' I
Kaina 25 centai — gaunamas I 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
5e jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj vai-
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
nas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų-atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
Kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegrarny

JUOZAPAS SINKEVIČIUS 
(Sinkus)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 14 dieną, 4:40 valandą 
ryte, 1926 m., sulaukęs 55 metų 
amžiaus; \gimęs Suvalkų Rėdy- 
boj, Žepisldų parapijoj; buvo 
harys Simano Daukanto Drau
gystės, paliko dideliame nuliū
dime moterj Magdaleną, po tė
vais Povilaitė ir 2 dukteris Kas
tanciją ir Heleną, 2 žentus Vik
torą ir Walterj lakius, 2 bro
lius Joną ir Povįlą, 3 seseris 
Oną, Elzbietą ir Anastaziją ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7240 East End Avė.

I .aidotuvės Įvyks Subatoj, 
Gruodžio 18 dieną, 1:80 valandą 
f o pietų iš namų j Tautiškas 

apines.
Visi A. A. Juozo Sinkevičiaus 

giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentai 
Broliai ir Seserys

Dr. J, W. Beaukite
V1RAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 va!. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Siąskit pinigus per 
NAUJIENAS

Reikalaukit knygute* su re
ceptais dėl saldainiu ir ke
pinio.
Nuslpirkit grosernėj ar pas 
vietos pardavinėtoja pilnos 
mieros 3 svarjj keno.

“...... ir' |
aš bandžiau J 
juos visus!” ■

, ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SIRUPAS

Padarytas iš Puikiausią 
Europinių ir Amerikoniškų Apynių

Įsitėmykit šiuos faktus gerai ir atsiminkite kuomet 
pirksite apynių salyklo syrupą.
Anheuser-Busch moka ekstra kainas už gerus ir pa-
rinktus apynius pagamintus namie ir užsienyj. Pas
kiau sumaišo juos su puikiausiais Northern miežiais, 
kad gavus nepalyginamai gerą skonį, kuris padaro 
Budweiserį Tikru Apynių Salyklo Syrupu, parinktu iš 
visų kurie yra bandyti. Palyginkit pasekmės — ir nu
spręskite patys.

Anheuser-Busch - St. Louis

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, III.

BM43

Valandos;
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Maruhall Blvd,
'H

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL *464

J. F, R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Cbkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
»tės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS '
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 52C3
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauju laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Phonc Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chica ff o

RUPTUR/k
IŠGYDOMA

Be \ A 6 £ Be 
Peilio $ ų J Skausmo

Ruptura sumažina žmogaus uždar
bį. Su ruptura žmonės visuomet ei- 
ha žemyn. Jie dirba daug lėčiau. Dau
gelis firmų atsisako samdyti su rup
tura žmones, nes jie dirbariėčiau fir
mai ir sau. Išsigydykit savo ruptu- 
rą dabar geriausiu, lengviausiu ii’ 
greičiausiu budu. Jei taip padarysit, 
tai atsimokės jūsų sveikatai, patogu
mui ir pinigais.

Skaitykit ką Mr. Paszkowski sako:

“Per dvyliką metų aš turėjau tru- 
belį ir nesmagumus su diržais ban
dydamas pagelbėti rupturai ir per 
pusę laiko negalėjau jos palaikyti 
vietoje. Paskiau aš atsilankiau pas 
Dr. Flint ir išsigydžiau. Tai buvo 
geras .bandymas. Aš beveik nema
niau, kad ruptura butų galima taip 
lengvai išgydyti. Gydymas buvo be 
skausmo ir nesugaišau nuo darbo. Aš 
jau išsigydžiau virš trijų metų ir nuo 
to laiko esu visai sveikas”.

Anton Paszkovvski, 
2841 So. Farrell Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir Čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dei moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pielų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rarite tar
pe dviejų didelių k.auluvė>-, langų.>4857 

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED AdLK

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkštinu plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS i

t
X.

c'M /c by
LAmb«r< Phimartl CfSamt U. S. A

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.
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Lietuvių teliiiose.
Tik dvi dienos beliko

Rytoj paskutinė diena rezer
vuoti vietą Dr. K. Griniaus 
vakarienėj.

Jau tik dvi dienos beliko iki 
Lietuvos prezidento Dr. K. (iri” 
niaus pagerbimo iškinniu. ren- 
giamų paminėjimui sukakluvią 
60 metų Dr. K. Griniaus gy
venimo. iškilmės bus penkta
dieny, gruodžio 17 d.. Liet. Au
ditorijoj.

Bezervnokite sau vietą tose 
iškilmėse ne vėliau ketvirtadie
nio vakaro. Tikielus galima 
gauti Naujienose arba pas ren
gimo komitetą.

Nuo Amerikos Liet.
Daktarų D-jos

Dr. P. Zalatorius
Dr. A. Graičiunaa

\ I >r. V. Šimkus
Dr. .1. Luomans
Dr. .1. Kulis
Dr. A. Zimontas

( hicagos Liet. Moterų 
Kliubo

M. Mickevičienę
Rridgeporto Namų Savininkų 

l)r-jos
.1. Maziliauskas ir S. Mažeika
C'h. K-to Liet. Našlaičiams 

šelpti
K. Katkevičiene ir
M. Zolpienv

Liet. Real Estate Tarybos
I. Yuškevičius, S. Dargužis 

ir Lucas.

Rengimo komitetai! įeina at
stovai šių veiklesnių organiza-

Vilniaus Vadavimo Komiteto
M. Vaidyla

Lietuvių Socialistų Sąjungas

Sustabdykit Krupa 
j 15 minučių

Krupas paprastai atsiranda staigiai 
— vidurnakty — be persergėjimo. 
Bukit prisirengė pravalninti pavojin
gai užimta, gerklę tuojau. Turėkit 
pas save Šias gydytojų užrašomas 
gyduoles kurios suteikia pagelbą j 
15 minučių — be vėmimo. Vartoja
mos milionuose namų per 35 metus. 
Greičiausiai žinoma pagelba nuo Ko
sulio, Slogų ir Užkimbančio Kosulio. 
Jei turit vaikų, nusipirkit šias išban
dytas gyduoles — Dr. Drake’s Gless- 
co — nuo savo aptiekoriaus. Tiktai 
50c butelis.

KiMBML
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės (.aiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailu Padarymą, Ir

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
dės prie Kimball piano Jus pakė- 
.ę viršų matote šiuos medulius, 
tuomet Jus esate tiktus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiui: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
das dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek (langiaus už paprastus, pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Streei 

1177-83 Archer Avenuc
. 4
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Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite viduritj Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų, Jaučiant pas sa
ve kokj nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per Washington, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter Mfg. Co. 
616 W. 31st Street 

Chicago, III. 
Boulevard 7351
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Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

P. Grigaitis,
M. Jurgelionienė, 
.1. šmotelis.

('hicagos Sandariečiu 
Apskričio

Adv. S. Rodis
Dr. S. Na i kelis
P. Indrelė.

Lietuviu Aptiekorių
A. Tu lys

A. L. Mokai. Sąjungos
B. Simokaitis.

Pavieni nariai
A. Misčiukaitienė
P. Balsys,

Jaunoji Birutė rengia 
Kalėdų Eglaitę

Jaunoji Birutė kasmet ren
gia Kalėdų Eglaitę, šiemet Ka- 
’ėdų Eglaitė bus pirmadieny, 
gruodžio 27 d., apie 7:30 v. v., 
EelknvAhip svetainėj, 831 \V. 
33rd Place. Bet šiemet Kalėdų 
Eglaitės vakarėlis bus vienas 
š gražiausių. Dainų ir orkest- 

yo mokytojas P. Sarpalius pa
ruošė tinkamą muziką ir dai
nas ir su atsidėjimu mokina 
vaikučius. Jaun. Birutės pia
nistė p-lė Sofija Laucaitė irgi 
rengiasi prie šio vakaro. Orga
nizatorius gi J. Uktveris nors 
gyvena Cicero, bet i pamokas 
atvažiuoja du kartus Į savaitę. 
Tai rodo, kad Kalėdų Eglaitės 
vakaras 'bus įdomus, nes tas 
žmogus negaišintų savo laiką 
veltui.

Rengiasi prie Kalėdų Eglai
tės ir vaikai. Jie irgi su didžiau
siu atsidėjimu mokinasi naujų 
dainų, muzikos ir visokių kito
kių pamarginimų. šj ketvirta
dienį, gr. 16 d., bus generole 
repeticija dainų ir muzikos. 
Muzikantai turi būti pamoko
se lygiai 7 v. vak.

Užpereitų gi ketvirtadienį 
buvo priešmetinis tėvų susirin
kimas. Valdyba sekamiems me
tams palikta ta pati. Plačiai 
svarstyta ateinančių metų dar
buotė ir išrinkta reikalingas 
komisijas.

Tėvai, prirašykite savo vai
kučius prie Jaunosios Birutės. 
Jiems čia bus smagu, o ir lai
ką praleis su nauda, taip kad 
ir tėvams bus džiaugsmo.

Japu-Jahnis.

Bridgeportas
P-lė Josephina Vaclovaitė, 

kuri per kelis metus buvo knyg- 
vedė Bridgeport Furniture Co., 
šiomis dienomis padavė kom
panijos valdybai rezignaciją iš 
jos užimamos vietos. O pada
vė rezignaciją todėl, kad pa
galios ji tarė “taip” gerai ži
nomam jaunam vaikinui And
riui Thomak-Tamošauskas, pa
žadėdama jam savo širdį, — 
būti jo ant visados.

Sužinoję apie tai jų draugai 
surengė jiems taip vadinamą 
“shower party” gruodžio 15 d., 
namuose p. p. Borrisų, — paš 
p. Thomas seserį. Sunešė daug 
gražių dovanų susižiedavusiems, 
o ir glėbius širdingų linkėjimų 
laimingos jiemdviem ateities.

G.
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1 eatras-
Muzilęa

Chicagos Birute
(Tęsinys)

Baso Al. Micevičius
i

Birutė p. A. Kvedero laikais

Jau dabar po visą Chicagą 
buvo pasklidusi žinia, kad p. 
Kvedaras užėmė vedėjo vietą 
prie Birutės. Kiti labai tuo ste
bėjosi, nes tarp choristų buvo 
kalbos, kad p. Kvederas nes’i- 
skaito su žodžiais, kariais net 
tampa grubijonu. A. Olis buvo 
pirmininku, aš gi buvau rast. 
Mes manėhne, kad p. Kvederas 
prie mandagios draugijos turės 
patsai mandagiai elgtis, arba 
išmoks mandagumo. Iš New 
Yorko Įtekmingi žmonės pri
siuntė laiškus, perspėdami Bi
rulę, kad dabotųsi ir nieko 
bendro neturėtų sd p. Kvederu. 
nes esą jis ir ten pasižymėjo 
savo grubijonišknmu. Tečiaus 
mes nepaisėme, bandėm pradėti 
savo darbuotę. Tiesa, nuo sa
vęs aš turiu tiek pasakyti, kad 
nėr visą savo darbuotę prie 
Birutės niekuomet tokio nema
lonumo, šiurkštumo, nežmoniš
kumo nebuvau turėjęs ir ne
maniau, kad kas nors turėtų 
drąsos ' kalbėti, o tikriau pasa
kius, neetiškais žodžiais kolio- 
ti ypatų akyvaizdoje panelių. 
Visi tie, kurie buvome nusista
tę prieš Kvedeni. dabar ban
dėm pamiršti ir davėm jam pil
ną paramą visame kame.
„ Darom savo vedėjui priėmi
mą, susirenka daug- vietinės 
inteligentijos, ūpas geras, pri
ruošta geriau, negu bile ko
kiam buvusiam pirmtakunui. 
P-lė Vanda Bernotaitė buvo pa
rengta kaipo “Birutė”, sėdi ša
lę p. Kvedero, kuris savo kal
boje bučiuoja “Birutės” ranką, 
pasižadėdamas būti ištikimu ir 
darbuotis su ja. Visi skirstė
mės su pakilusiu upu ir pasi
ryžimu dirbti. Repeticijose Kve
deras pasirodė džentelmonas, 
nors ir neilgai tas tęsėsi. Ren
gėmės prie koncerto. Choras 
nieko naujo nedainavo, tečiaus 
padarė gero įspūdžio publikoje.

Po koncertui rengėmės staty
ti “Bailus daktaras”. - Chorą 
kvietė dideliame masiniame mi
tinge dainuoti. Tai buvo pro
testas prieš užgrobimą Vil
niaus, čia Kvederas jau pri
rengė keletą naujų Chicagoj? 
nedainuotų dainelių, kaipo sar 
vo debiutui. Vieria buvo Šim
kaus gera daina “Įžanga”. Cho
ras buvo didelis ir gerų balsu 
buvo, nes visos primadonos da
lyvavo jame. Sopranus vedė 
Rakauskaitė, Gugienč, Virvaite 
Krasauckienū ir Juškaitė, altus 

čerienė, Bigeliutė, ta*p kad 
choras žavėjo savo dainavimu 
’r Kvederui niekuomet tūkstan
tinė publika, taip neplojo su en
tuziazmu, kaip tuomet. Ūpo ir 
energijos pilni pradėjom repe
tuoti “Bailus daktaras” ir po

koje, ir pas 'mus. choristus, pui
kus ūpas, kokio dar nuo Šim
kaus laikų nebpvo. Silpnas bu
vo tas nabagas inporluotas te
noras ir be galo publikai ir 
mums gadino gerą ūpą, bet 
abelnai imant, Birutės ir vedė
jo markė iškilo į padanges ir 
mes manėm, kad dabar jau iš- 
ti(*sų atsistojom ant kojų po 
tos nelaimingosios “šventosios 
Nakties”. Deja, ant nelaimės, 
musų visi artistai tapo mate
rialistai ir prisiuntė bilus už 
savo “profesionalį” patarnavi
mą net po $50, gi vedėjas apari 
savo algos luireikalavo kokio 
tai honoraro $400. Mes susirinkę 
posėdžiauti kalbamės dalinda
miesi įspūdžiais. Prisidirhom 
taip, kaip ir visi artistai, nes 
ir mes lošėm, turėjom išlaidų, 
reklamavom visus artistus, ke- 
letos mylių jlgio špaltų prira
šom spaudoje ir už tą nieko nie
kas ačiū nesako, savo draugiš
kam vakarėliui užsimokant po 
rublį Įžangos. Bet kas kita bu- 
ti “artistu”. Padarėm apyskai
tą. užinokėjorų artistams, te
čiaus vedėjui vietoj \$400 da
vėm $200 ir gražų laišką pa ra
šėm, tardami ačiū. Tas Kvede
rui labai nepatiko, o ypatingai 
man toko, nes tai buvo mano 
patarta.

Atėjo pavasaris. Renkam val
dybą. Man tenka būti iždinin
ku, gi pirm. Jozavitas. Nutarėm 
statyti “Cukrinį kareivį”. Kad 
n. Kvederui pagelbėti gražų 
pragyvenimą pūdanti, aš pa
tariu, kad Birulė atidarytų sa
vo muzikos studiją. Sumanyta 
’r padaryta, da ir dabar yra už
rašas Universal banko name. 
Tik gaila, kad papuolė į tokias 
nežmoniškas rankas. Birutė 
mokėjo pusę nuomos, gi kitą 
pusę turėjo mokėti Kvederas, 
nes jis ten gyveno. Trustisu bu
vo A. Olis, Jozavitas ir Kvede
ras. Netruko prabėgti 6 mė
nesiai, deficito jau buvo virš 
$300, teko likviduoti ir mums 
panešti nuostolius. Mat kuo
met studentai ateidavo, tai 
‘profesorių” nė vieno nebuvo 
dudijoj, golfas, žvejojimas, 
medžiojimus užėmė- pirmą vie- 
ą. Žinoma, lokių pasekmių tik 
r galima buvo tikėtis.

Birutėje pasidarė dvi frak
cijos." Vieni rėmė Kvederą, ki- 
’i ėjo prieš jį. O didžiausias 
^riešas tai buvau aš. Aš nie
kuomet negalėjau jum dovanoti 
iž apleidimą muzikos’ studijos 
’r nepastatymą “(’.ukrinio ka- 
eivio”, kuomet išlaidos jau bu

vo padarytos ir taipjau už ne
dovanotinų jo • gruhijoniškumą 
’aike repeticijų. Kvederinė frak
cija sumanu duoti p. Stogini 
“surprise party”. Ir kuomet p. 
Gapšis, jaunas vyrukas, kuris 
užaugo dainuodamas prie Biru- 
*es» pavėlavo ateiti, tai prie du- 
••ų Kvederas jį sutikęs hėge
liškai smogė jam į veidą kumš- 
šia, sukruvindamas vaikiną. P. 
Stogis, kaipo šeimininkas, pa
sipiktino tokiu “surprizu” ir 
nareiškė, kad razbaininkams jo 
minuose vietos nėra ir atsisa
kė imti roles vaidinimuose, ku
riuose z vadovauja Kvederas.

Matydami, kad su Kvedėru 
nebus galima sugyventi ir pa
sikalbėję tarpe savęs, Imtent 
Jozavitas, Olis ir aš, nutarėm

padėti, buvusius gerus Birutes 
choristus, kurie musų prašimui 
maloniai pritarė ir chorą suda
rėm pirmos rųšies. Nu, ir pri- 
sirengėm atsakančiai.

(Bus daugiau)

Pranešimai
Cicero# Lietuvių LIuOHy.bė# Na

mo bendrovės visnolinas priešme
tinis dalininkų susirinkimas įvyks 
seredos viikare, 15 d. gruodžio, sa
voj svetiiinėj, 1 101-3 So. lOth Ct. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi da
lininkai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstymui. 
Taipgi bus rinkimas direkcijos dėl 
1927 m. ir kitų valdybos narių.

Bendrovės sekretorius.

Vilniaus Vadavimo Komiteto me
tinis susirinkimas įvyks trečiadie
ny, gruodžio 15 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, Bridgeporte. Vi
sų narių prašome atsilankyti. Bus 
nauji valdybos * rinkimai ir pasi
tarimas apie vasario 16 d. —Sekr.

Keistučio Kliųbo Dramos sky
rius turės repeticijas trečiadieny,e 
15 d. gruodžio, McKinley park svet. 
8 vai. vakare. Narės ir nariai, ku
rie turite roles “Teisme” ii' “Va
žiuojam" pribukite laiku.

F. J. Sekretorius.

ASMENŲ JIESKŪJ1MAI
IEŠKAU savo giminaičio Stanis

lovo Kaktos, gyvenančio Amerikoj, 
kilusio iš l.ietuvos Sartininkų vals
čiaus, Trumpiškių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų. Prašau jo paties 
arba kas apie jį žino atsiliepti, bu
siu dėkingas, b'iank Augustin, Rai
ny River, Ontario, Canada.

IEŠKAU savo dėdės Antano Ar
mėno, iš Tauragės apskričio, Šila
lės valsčiaus, Žvingių parapijos, Bi- 
kavinų kaimo. Esu duktė brolio 
1'ranciŠkaus Bartkaus. Meldžiu at
sišaukti adresu: Mrs. J. Jankauski, 
24 E. I St., b'armington, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMON 5 kambarių bun- 

galovv, furnąee šildoma, 2 karų ga
ražas. Rendos $50, ant 51 ir Albany 
avė.

K reipkitės:
4065 S. Campbell avė.

Tel. Virginia 0164

NUOMON 6 arba 7 kambarių 
Batas, yra vana, elektra. Atsišau
ki! į aptlckų, 14 St. ir Ashland avė

JIESKO darbo
IEŠKAU darbo prie šeimynos 

vaikų daboti ir namų darbo. Esu 
patyrusi. 1016 N. Francisco avė. 
Tel. Brunsxvick 5097.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA veiterkos. Darbas nuo 7 
ryto iki 5 vakaro. The VVestern 
Lunch, 2407 W. 47th St.

REIKIA motprų, kurios dirbtų 
namie transfer paternus, lengvas 
darbas. Room 1633, Capitol Bldg., 
State ir Randblph.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

Ekstra kalėdoms 
pinigų

PARDAVIMUI MOKYKLOS
KAbfiDINlAl BARC.ENAI PIANU, 

GROJIKUI U PIANU IR 
FONOGRAFU

Victor Fonografas ..................... $J0
Columbia Fonografas ................. $25
Olympian Fonografas ......  $40
Kimball Upright Pianas .............$45
King Upright Pianas ........... $25
Singėr Upright Pianas .............  $10
Lyon llealy Pianas ............. $19
Lanc Grojiklis Pianas ............. $90
Davis & Son Grojiklis Pianas $165 
C. P. Street Grojiklis Pianas $115 
Mendelhall Grojiklis Pianas . $135

Pridedant benėius ir dastatom. Ke
leliai prie visų grojiklių pianų, leng
vais išmokėjimais. Atsilankykit ank
sti ir pasirinkit patinkama is dide
lio skaičiaus instrumentų. Daugelis 
jų dar nėra čia įskaityti. 
MIDWEST PIANO STORES (Ine.) 

(>136 So. Ha1ste«l St., Normai 9432

SPECIAL1S pasiulymps Kalėdoms 
kailinių kautų, scal h’imuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu
dažei!) senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

BEKERNfc, retail ir olselio, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti
pigiai.

6540 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI Malt & Hops krau
tuvė. Gera pelninga Ir išdirbta vie- 
)a. 1600 S. Union avė.

Rudeninis Terminas
Drafling, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

V , _____ ___

DVI LIETUVAITĖS
Mokinu visokius Šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va-
i karais nuo 7 iki 9. NeUehlioniais nuo 
I 2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halstod Street 
Pirmos lubos

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 

|-sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami- jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 

, riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 

I tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir
daugiaua.
FFDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCIIOOL
1507 W. Madison Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI”
PARDAVIMUI pirmos klesos bu- PRANEŠIMAS MOTERIMS 

čemė ir grosernė. j Parsiduoda vilnonios gijos įvai-
3008 Elston Avė. riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat-

--------------------------------- ---- --------i^g 35C> 38C jr 40c, Vilnonios 
PARDAVIMUI groserne, ge- skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 

. . v 1_i. i „,.-------------ir mergaitėms, kaina nuo 65c ikira vieta uždėti bučernę; senas $2.75. 
biznis, gausit bargeną. Priežas- Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
♦ ia nnrdnvimn vnižiinin I io- iki 50c Pltf™, kitur. tlS paidavimo vaizu JU l.ie Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
tuvon. ; dienyj po pietų.

^91 \V ‘M St I FRANK SELEMONAVIČIUS
1504 W. 33rd St„ prie Normai Are.

SPECIALIS bargenas dėl supran
tančio biznieriaus; groserne ir rū
kytos mėsos ir Malt ir Hops krau
tuvė. Agentai nereikalingi. Tel. 
Rouleviird 7628.

PARDAVIMUI groscris ir kan
džių krautuvė, lietuvių apgyventa, 
geras biznis. Parsiduoda dėl ligos. 
613 \V. 14 Place.

4 ■ 1 ■ .i 1 ■ 1 <

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Ui- 
iaikom malevą, popierą, 

stikluą ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
PARDAVIMUI restoranas ir roo-

tniiig house. 1114 \V. Madison St. /

PARDUOSIU savo grojiklj pianų 
už $195, kaip naujau. Galit i j pa
matyti itapp’s Krautuvėj, 5130 So. 
Ashland avė.

PARDAVIMUI bučernė, ledo ma
šina, trokas, biznio apie $1200— 
$1500 į savaitę. Arba mainysiu j 
namą, 1750 W. 63 St.

NAMAI-2EME

Tel. Lafayette 8705—8706

DUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

keturių mėnesių intensivio dar
bo priėjo diena statymo Ary- 
an Grotto Temple. Vadovauja
mos roles buvo rankose Ra
kauskaitės, (rugienės ir Čepie
nės, gi vyrų*— Stogis ir pat- 
siM Kvederas. Gi tenoras, su 
rekomendacija vedėjo, visai 
bereikalo (nes jis buvo be bal
so ir apie vaidinimą neturėjo 
supratimo) buvo pakviestas tū
las saliunininkas iš New Yor
ko, — niekam nežinomas, iš
skiriant musų vedėją. Ir taip 
atėjo valanda, kurioj po daug 
vargo ir be galo daug darlxi 
prisiėjo parodyti chicagiečiams 
ką mes išmokome.’ Išgarsinta 
buvo kaip niekuomet, tad publi
kos prisirinko pilnas teatras. 
Vaidinimas eina lanksčiai, cho
ras pasipuošęs gerais kostiu
mais, primadonos viena kitą 
lenktiniuoja, teikdamos publi
kai savo arijas ir skindamos
liaurus-, vienu žodžiu ir publi- sirodyti

kreiptis ir vėl prie Vanagaičio. 
Nieko nelaukęs rašau laišką Va
nagaičiui, kuris atsako, kad at
važiuoja į Ameriką ir jam bus 
malonu veikti su Rimute. Gavęs 
tą laišką nudžiugau. Mes visi 
♦rys neslėpėm tos malonios ži
nios. Greit, žinoma, sužinojo 
Kvederas ir jo' šaika, ir Kvede
ras praneša, kad jis jau ne ve
dėjas, nes valdyba ketinanti jį 
atstatyti. Jis, žinoma, turėjo 
tiesą taip manyti, bet jis pąda- 
“6 tai tikslu, kad pakenkti Bi
rutei, nes už keleto dienų mes 
turėjom dalyvauti “Naujienų” 
jubiliejiniame koncerte ir rei
kėjo atsakančiai prisirengti. 
Repeticijose Kvedero nebuvo ir 
jo vietą užėmė A. Olis, kuris 
turėjo nemažai bėdos sutvar
kyti kvederinę saiką. Matyda
mi kas dedasi chore ir norėda
mi “Naujienose” prieš milži
nišką publiką atsukančiai pa-

kvietėm, aiškindami

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 

| ir statau naujus namus. Atlieku bile 
„__ i darbą greit ir

1731) South tinkamai. Taipgi jve«lu namų ap&ildy- 
mQ; Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosavelt 8500

PARDAVIMUI Cahimet City, 
111. 2 biznitivi' namai. Kampi
nis ir antras ir karčiama. Sy- 

n|kiu parduosiu viską. Dasižino-' kUrj karpenterystės 
11 kitę NAUJIENOS, ~ x ---- ’ . •

Halsted St., Box 850.

Jei Jus dabar turit darbą ir 
dirbate dieną, jus galit pašvę
sti vieną valandą tris vakarus 
į savaitę, ir galit padvigubinti 
savo įplaukas. Rašykit mums, 
o mes nurodysim kaip galit pa
daryti. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 852.

SALESMENŲ REIKIA

Darbas West Pullman teri
torijoj. Sutqikiainas puikus ko- 
peravimas. 
čiai.

Puiki proga atei-

NAUJIENOS 
1739 S>. Halsted St. 

Hox 851

PARDAVIMUI namas ir biznis 
geroj vietoj. Biznis — grosernė ir 
saldainių krautuvė. Parduosime pi-1 
giai. Nereikia agentų. 665 W. 18th 
Street.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORKAI
3- TI MORGlClAl
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame .real estate 
kontraktus

Interriational Investmcnl 
Corporation

'Kapitalas $500,000.00
3804 S> Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 
..i ■■ ■ ■■■.■■■m

MOKYKLOS
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo dšakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus 

l Amerikos Lietuvių Mokykloje jav 
“ ............ ‘ * i
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime Įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi

1 te abelnai ir visose mokslo šakose ap- 
j sišvietę. Anglų kalbos visas kursiu 

-■.Į.,...,_______ 1 laiškais $30, išmokėjimais $5 mė-
PARDAVIMUI grosernū ir deli- n.esiui- . . . .

luitesrn, yra i gražus kainbgriai Amerikos Lietuvių Mokykla 
gyvenimui^ 3 melams lysas, rendos. J. P. OLEKAS, Mokytojas 
$50, kaina $1050. 1424 W. 51 st. j 3106 S. Halated SU Chicago, III.

REIKALINGI 
Ii ant ūkės, n 
S. Union avė. '1 floras

<S darbininkas dirb
toji Chicagos. 1900

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas $700 ver

tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 j mene- tūkstančiai. Jgijo mokslus 
sj atsakantiems žmončmą.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garar.tuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (steigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIK CERI AI
Grosemių, Bu- 
černių, Del i kate- 
gsen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

T

Didelis Dirbtuves Pratuš- 
tinimo Išpardavimas 

lai yra jūsų didžiausia proga su
taupyti pinigų. 600 pėdų materįo- 
las mohair ir kitų už- į 4 4 ft 
dangalas. Kiekvienas I ■ I U 
650 pėdų materiolas mohair ir ki
tų uždan- £4 OK
Kalų ........................ 9 I
425 pėdų materiolas mohair ir ki
tų uždan- p *
Kalų ............  ų.
Augštais ramsčiais krėslai i 
su gražiais uždangalais 1 

Ir aukščiau 
Coxwell krėslai su pa- i
rinktais uždangalais *

Ir augščiau
Didžiausia bargenas kokj kada 
nors esate matę gražių parloro se
tų ir atlikusių pavienių šmotų nuo 
ąctų. lai yra tikras dirbtuvėj iš
pardavimas garantuotomis olselib 
kainomis.

Atdara kiekvieną vakarą iki 
Kalėdų

Lincoln Upholstering 
Company 

120840 No. Hoyne Avė.
Netoli Diviaion Street

$3.25 
$20
$20


