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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Ant rytojaus po “krikščionių” fa
šistų pervarto Kaune

LAIŠKAS Iš KAUNO

RYGA, Latvija, XII. 30. — 
Del žinių, kad Kaune buvo su
šaudyti, karo teismo pasmerk
ti mirties bausmei, keturi ko
munistai, Maskvoj kilo didelio 
triukšmo ir subruzoimo. Tre
čiasis (komunistų) internacio
nalas tuojau išleido rėksmingą 
manifestą, kuriame aštriai pa
smerkiamas fašistinis teroras 
Uetuvoje ir kaltinama Anglija, 
kad tai ji prirengus pervartą( 
Lietuvoje, idant tuo budu už
kirtus kelią draugingiems Lie
tuvos su sovietų Rusija santy
kiams

BERLINAS, XII. 30. — Val
stybės prezidentas Hinuenbur- 
gas ryškiai pasakė, kad jis nie
ku budu 
kietijoj 
mos savo 
rią jam
konstitucija, išskiriant 
netikėtiną atsitikimą, 
ginkluotą sukilimą prieš valsty-

Kad valstiečiai žudo komunistų 
valdininkus, kaltos vietų ad
ministracijos, sako sovietijos 
galva Kalininas.

'Nori žinot teisybę apie ją ir 
supažindinti Jungtinių Vatet. 
žmones

Pasakoja, kad praeitą žiemą iš 
7000 kalinių saloj, 3000 mirę 
nuo šalčio, badėjimo ir žiaud
rių persekiojimų

už tai, 
vietiją

plėstis. Anglija taipjau 
bolševikiškai koliojama 
kad ji sukurus prieš so- 

barjerą nuo Baltijos
iki Juodųjų juYių.

Manifeste be to įspėjama nuo 
Lenkijos su Lietuva susiartini
mo. kuris galįs išsirutuloti iš 
įvykinto Kaune pervarto, ir at
sišaukiama į viso pasaulio dar-' 
bininkus, kad jie pasistengtų 
nuleisti tokio Lenkijos Lietu
vos kivirčų pabaigimo, nes ta
tai grėstų sovietų Rusijos in
teresams.

SKANDALAS DEL PRANCŪ
ZŲ GARBES LEGIONO 

ŽENKLŲ

Pa-

nemanąs įsteigti Vo- 
diktaturą, naudoda* 
vykdomąją galia, ku

ri uodanti \Veimaro 
nebent 
būtent,

Tokį pareiškimą Hindenbur- 
gas padarė dėl -kilusių sensa
cingų paskalų, kad nacionalis
tai konspiruoją įvykinti reich
stago paleidimą ir įsteigti kraš
te diktatūra.

KELLOGG ATSISAKO PRI
IMTI NIKARAGUOS LI

BERALŲ ATSTOVĄ

WASHINGT()NAS, XII. 30.
Valstybės departamentas 

Drui Vaca, prezidento 
įsteigtos Nikaraguoj 

valdžios diplomatiniam 
kad valstybės sekreto-

Val-

pri-

prezi- 
Kalininas, 
komunistų 

komiteto

MEKSIKOS MIESTAS, XII. 
30. —Į Meksikos Miestą atvy
ko būrys žymių amerikiečių 
tikslu arčiau pasižinti su san
tykiais tarp Meksikos Ir Jung
tinių Valstijų. * Amerikiečiai 
subus čia dešimt dienų ir per 
tą laiką turės konfeiencijas su 
Meksikos vadais. Amerikiečių 
partija, susidedanti iš rašytojų, 
įvairių tikėjimų dvasiškių, pro
fesorių, visuomenės darbuoto- 

nori su
trinkti faktų, kuriais ji galėtų

I

PARYŽIUS, XII. 30. 
ryžiu j e kilo skandalas ryšy su 
Garbės Legiono dekoracijų tei
kimu. Areštuota vienas preky- 
bos ministerijos sekretorius, 
p. Routte, kaltinamas, kad jis 
teikęs Garbės Legiono dekora
cijas asmenims, visai to 
atpelniusiems, imdamas iš 
vieno po 11 M) tūkstančių 
k u.

pranešė 
Sacasos 
liberalų 
agentui,
rius Kellogg negalįs jį priimti, 
kadangi jis nesąs atstovas val
džios, kurią yra Jungtinės 
stijos pripažinusios.

[Jungtinės Valstijos yra
pažinusios Nikaraguos konser
vatorių valdžią, kuries prezi
dentu yra Diaz. Tuo tarpu 
Meksika yra pripažinus Saca
sos liberalų valždią, vedančią 
kovą su Diazu.]

RYGA, Latvija, XII. 30. — 
Žinias apie kaimiečių sukilimus 
įvairiose vietose Rusijoj ir apie 
žudymus komunistų valdininkų 
patvirtinu pats sovietų 
dentas, Michailas 
kuris, kalbėdamas 
parti j os vykdomoj o
mitinge, dėl pastarųjų valstie
čių sukilimų Oriolo, Kursko, 
Samaros, Pskovo ir k. guber
nijose kaltino tų gubernijų*ją ii’ biznio žmonių, 
vykdomuosius komitetus. į

Kalininas pasakė, kad vais- geriau ir teisingiau atvalzduo- 
tiečiai nesikratą mokėti val-.ti Meksiką Jungtinių Valstijų 
džios antdėtų mokesnių, bet jie'žmonėms, 
priešingi ir nenorį rhokėti prie- 
dinių mokesnių, kuriuos jiems 
antdedą vietų administracijos 
savo biudžetams padengti. Ka
lininas sako, kad tie priediniai 
mokesniai dažnai esą dvigubai - 
didesni už mokesnius valsty galinčių apsieiti
bei, ir valstiečiai nepajėgią jų dažnai gerią 
mokėti. Del to įdūkę kaimle- nuodytą alkoholį 
čiai, kurių javai ir gyvuliai bu- nuodija, iždo 
vę konfiskuoti 
patykoję mokesnių rinkimo ko- sistengsiąs, 
mitetus užpuola juos 
ja.

Kalininas ragino 
vykdomąjį komitetą 
riai į nagą vietų komitetus, ku
rie peržengia savo autoriteto 
ribas.

UŽGINS DENATŪRUOTI AL
KOHOLĮ NUODAIS

WASHINGTONAS, XII.
Kadangi daug žmonių,

BERL1NAS, XII. 30. — Iš 
Rygos praneša, kad ten atvy
kęs vienas amerikietis, Julius 
Chevalier, kuris buvo nesenai 
paleistas iš žiauraus Solovecko 
kalėjimo.

Chevalier sako, kad, dėl ne
žinomos jam priežasties, jis 
buvęs bolševikų “čekos ’ areš
tuotas Batume gegužės 19, 
1924 metais, čekistai •pasakę 
jam, kad jis esąs įveltas į 
kontr-rcvoliucinj. sąmokslą 
Kaukazijoj, bet į teismą nie
kados nebuvęs atiduotas ir jo 
nusikaltimas niekados nebuvęs 
įrodytas. f

Chevalier buvo laikomas Tif- 
liso kalėjime 
1925, ir tada 
lovecką, kur 
jo nukentėti.
Valstijų vyriausybei prašant, 
jis buvo paleistas iš Solovecko 
gegužės 21, 1926, pargabentas 
į Maskvą, kame du‘‘ keletą mė
nesių buvo laikomas Butirkų 
kalėjime, pagaliau išsiųstas į 
Minską, o iš ten deportuotas į 
Latviją.

Chevalier sako, kad praejtą 
žiemą iš apie 7,000 kalinių So
lovecko saloj 3,000 mirė nuo 
šalčio, blogo ir nepakenčiamo 
maistu ir nuo kalėjimo valdi
ninkų žiaurumų.

[Šis laiškas, Naujienų 
ką tik gautas per priva
tines rankas, rašytas ant 
rytojaus po to, kai naktį 
iš gruodžio 16 į 17 die
ną “krikščioniški” smur
tininkai, susimokę su 
karininkais, ginkluota 
jėga nuvertė demokra
tinę Lietuvos valdžią, 
šiaip piliečiui dar nebu
vo galima patirti visa, 
kaip yra, todėl Ir laiško 
autorius rašo daugiau
siai girdais.]

KAUNAS, XII. 17. —
...šiandie Kaune daug naujo 

įvyko.
šį nrtą mano draugas atsikė

lęs rengei j tarnybą, o aš dar 
guliu. Staiga beldžiasi į duris. 
Įpuola be dvasios šeimininkė ir 
sako:

—Šią naktį glovackininkai 
padarė sukilimą!

Ir ima toliau pasakoti, kad 
prezidentas Dr. Grinius suim
tas, kad vidaus reikalų minis- 
teris Požėla suimtas, ir tt.

Išeinu su draugais miestan. 
Pasirodo, kad kaip man neti
kėtai pranešė žinias, taip mies
tą netikėtai sukilėliai paėmė.
“Krikščionys” suprato, .kad 

valdžią jie gali paimti arba 
dabar, arba niekados
Todėl jie slapta išrinko dik

tatorium pulkininką Plechavi

čių ; suorganizavo kariuomenes 
dalį ir dar šiek tiek studentų, 
ir šią naktį padarė sukilimą.

Areštavo valstybės preziden
tą. Drą K. Grinių, areštavo vi
daus reikalų ministerį Požėlą, 
ministerj pirmininką Sleževi
čių.

Paleido iš kalėjimo Grigalių- • 
ną-Glovackį ir paskyrė jį Kau
no dalies komendantu.

Skelbimuose rašo: Kraštą 
valdo laikinoji krašto valdžia; 
kas neisiąs pareigų, busiąs ati
duotas karo teismui.

Krašto apsaugos ministerija 
sukilėlių rankose. Stovi ten 
sargybos ir broniruoti automo
biliai.

Sako, kad generalinio štabo 
viršininkas Škirpa pabėgęs. Sa
ko, kad F. Bortkevičienė areš
tuota, Stepas Kairys taip-pat. 
Sako, kad V pulkas nepriside- 
dąs prie sukilėlių, taipjau ne- 
prisidedąs ir VIII pulkas. Sa
ko, kad Kauno priemiesty 
Šančiuose kaž-kas dedasi, —■ 
mat ten daug kariuomenės.

Mieste susisiekimas dar ne
nutrauktas, viskas rodos tvar
koj. Žmonių judėjimas šiek tiek 
didesnis.

Manoma, kad pavakarį ir na
ktį bus susirėmimų, — bijo
ma kraujo liejimo.

Sako, kadfškiipą sugavę.
Karininkai įsakę praėjusios 

nakties 4 vai. paleisti Seimą iki 
atskiro parėdymo. Sako, kad 
IX pulkas nesutinkąs su suki
lėliais...

nenu- 
kiek- 
fran-

RAŠTINIO GARLAIVIO ĮGU
LOS MAIŠTAS

AREŠTAVO TRIS PROH1BL
CIJOS AGENTUS

NEW YORKAS, XII. 30. — 
Aerštuota trys federaliniai pro- 
hibicijos agentai, kaltinami dėl 
kyšių tupimo iš degtininkų. Iš 
areštuotųjų reikalauja po $7,- 
500 kaucijos.

BELGAI PARDUODA VOKIE
ČIŲ TORPEDININKUS

namą atplaukė šiandie Eacifi- 
ko paštinis garlaivis Colombia 
su užrakintais laivo galėjime 
dvidešimt astuoniais įgulos 
žmonėmis. Jie bus atiduoti į 
teismo rankas, kaltinanti, kad 
atvirose jūrėse buvo pakė
lę maištą dėl to, kad 
kapitonas atsisakęs paleisti tris 
jų draugus, kuriuos jie buvo 
uždaręs kalėjime. Garlaivis 
Colombia plaukė iš San Fran- 
cisco į Havaną ir New Yorką.

iki rugpiuČio 15, 
išdangintas į So- 
jis nemaža lurė-

Tik Jungtiniu

BRIUSELIS, Belgija, XII. 
30. — Belgijos valdžia parduo
da pigiai dešimtį torpėdinių lai
vų. Visi jie buvo atimti f 
Vokietijos.

LAIVAS PASKANDINO VAL
TĮ SU 3 ŽMONĖMIS

YORKAS, XII. 30. — 
naktį prekybos laivas 
S t. Joseph užgavo ir pa

skandino ties Staten Island
motorinę valtį. Trys valtyje 
buvę žmonės prigėrė.

NEW

iš City of
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NAUJIENŲ OFISAS
uždaras Naujų 
dieną. Sekma-

bus
Metų 
dieny bus atdaras nuo 
10 ryto iki 2 po pietų.

30. 
ne

be svaigalų, 
denatūruotą už- 

ir juo nusi-
sekretorius Mel- 

už mokesnius, i lon šiandie pareiškė, kad jis pa- 
alkoholis, 
pramonės 

denatu- 
Valdžios

SOVIETAI PADIDINO Ai 
GAS KARININKAMS

idant 
ir galabi- kuris taikomas tik

i reikalams, nebebūtų 
centralinį, ruojamas nuodais, 
imti ašt- chemikai turėsią surasti naują

būdą alkoholitū denatūruoti — 
ne nuodais, bet tokiais chemi
kalais, kurie padarytų jį taip 
priklų, kad žmonės biaurėtųsi 
jį gerti. ’ y x

Statybos darbininkai nori 
5 darbo dieny ■

PITTSBURGH, Pa., XII. 30.

Pranašauja didelį minkš
tosios anglies streiką
ST. LOUIS, Mo., XII. 30. —

Pittsburgho New

. — Sovietų 
dekretą, ku- 
armijos, lai- 

oficierams

GYVENTOJŲ SKAIČIUS MAS
KVOJ IR LENINGRADE 

PADIDĖJO
RYGA, XII. 30. 

valdžia paskelbė 
riuo raudonosios ; 
vyno ir aviacijos 
padidinama algos.

Algos padidinai ne gerumu. Maskvos gyventojų 
Per pastarus kelis 
armijoj buvo pasireiškę didelio tęs iki 800,000, 
nepasitenkinimo oficierų tarpe, arti 2,000,000, 
ir sovietų valdžia buvo 
stipriai susirūpinus.

40 SUžEfSTA KILUS 
KAI TEATRE

Trockis skiriamas so
vietų pasiuntiniu 

užsieny

užtikrinti, can

— K Organizuotieji 
statybos geležies darbininkai į- 
teikė samdytojams šitoKius rei
kalavimus: įsteigti penkių dar
bo dienų savaitę; padidinti dar
bininkams algą;
kad nė joks unijos atstovas nė 
dėl bet kurios priežasties nebus 
pašalintas iš bet kurio darbo 
be unijos sutikimo.

Del šių reikalavimų tuojau 
po naujų metų įvyks konferen
cija tarp samdytojų ir darbi 
ninku atstovų.

York o žurnalo Survey re
daktorius Kellogg t pranašau ja 
ateinantį pavasarį .didelį strei
ką minkštosios anglies kasyk
lų srityse. Kalbėdamas Ameri- 

Association of I^bor Le-
gislation konvencijoj jis pasa
kė, kad kova atrodanti neiš
vengiama ir kad ta kova bu
sianti daug gilesne, griežtesne, 
aitresnė ir atkaklesnė, negu 
kad kada nors Amerikoj buvus.
MEKSIKOS BANDITAI SU

ĖMĖ DU AMERIKIEČIU

MEKSIKOS MIESTAS, XII. 
30. — Praneša, kad praeitą an
tradienį nedideliame .kasyklų 
miestely San Francisco dėl Oro, 
netoli nuo Parraio, bandi
tai suėmę d^ amerikiečių 
ir išsigabenę juos į kal
nus. Banditai reikalaują iš 
jų 10,0<M) pesų ($5,000) išsipir
kimo pinigų.

DU GAISRININKAI UGNĮ
, GESINANT ŽUVO

ATVYKO JAPONIJOS PRIN
CAS IR AUSTRALIJOS 

PREMJERAS
/RYGA, Latvija, XII. 30. — 
Sovietų legacija Rygoj gavo iš 
Maskvos žinią, kad sausio pra
džioj Trockis busiąs paskirtas 
diplomatinei tarnybai užsieny. 
Komisaras Stalinas nenorįs lai
kyti jį, kaipo opozicijos vadą, 
sovietijoj.

NEW YORKAS, XII. 30. — 
Majestic garlaiviu vakar at
plaukė į New Yoirką Japonijos 
princas Jasuhito šičibu, kėliau 
jąs iš Anglijos namo dalyvauti 
savo tėvo, Japonijos ciesoriaus 
Jošihito, laidotuvėse. Jis yra 
24 metų amžiaus ir antras ei
lėj į Japonijos sostą.

Tuo pačiu laivu atvyko ir 
Australijos premjeras Stanley 
Bruce, kurs sausio 6 d. žada 
atsilankyti Chicagon.

MASKVA, XII. 30. — Pasta
rojo surašinėjimo duomenimis 

skaičius, 
mėnesius j<urs 1919 metais buvo nukri-

dabar siekia 
o Leningrade, 

tuo kur prieš septynerius melus 
buvo likę mažiau kaip 400,000 
gyventojų, dabar užaugo iki 
1,611,000.

Visoj SSSR skaičius gyven
tojų sieks turbut arti 160 mi- 
lionų.

PANI-

BALTŲJŲ GOVĖDA SUŠAU
DĖ NEGRĄ

SANTA ANA, Salvadoras, 
XII. 30. — Krutamu jų paveiks
lų teatre, užsidegus filmai, 
publikoj kilo panika ir besi- 
grudant laukan keturiasdešimt 
asmenų, daugiausiai moterų ir 
vaikų, buvo skaudžiai sužalota. I 
šeši turbut nebeišliks gyvi.

*

0.RSLS

CHIPPEMA
XII. 30. — Pasažierlniam trau
kiniui, ‘ ėjusiam iš Dulutho j 

vo viso apie 4,000,000. Klausi- Chicagą, trenkus į stovėjusį 
mas kelintais metais paskutinis bėgiuose prekių traukinį, buvo 

t veteranas mirs ir kiek metų jis sužaloti penki pasažieriai ir 
tada turės, jei jis- dabar yra traukinio'konduktorius. Pastar 
30 metų? ^rasis turbut mirtinai.

WASHINGTON. —Pasaulinio 
karo veteranai miršta apie 20,- 
000 kasipet. Karo veteranų bu-

Chicagui ir apielinkei federa- 

iinis oro biuras šiai dienai pra« 
našauja:

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIMAS Bendrai gražu; nedidelė tem- 
— peraturos atmaina; stiproki
FALLS, Wis., vakarų ir žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
! minimura 16°, makeimum 40® 

Fahrenheito.

šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 3:53 
vai. ryto. ,

GAINESVILLE, Fla., iii. 30. 
— Govėda vyrų įsilaužė į kalė
jimą, suėmė ten negrą Fuddin- 
gtoną, 55 metų, išgabeno į lau
kus ir sušaudė. Negras buvo 
areštuotas praeitą pirmadienį, 
kaltinamas, kad grūmodamas 
revolveriu reikalavęs iš vienos 
baltos moteriškės grąžinti jam 
skolą. Policija, areštavusi 
grą, sako, kad jis tuomet 
vęs girtas.

MONGOLIJOS . STEPUOSE 
SIAUČIA JUODASIS MARAS

LOUISV1LLE, Ky., XII. 30. 
— Gesinant kilusį Kentucky 
Drug kompanijos įstaigoj gai
srą, padariusį 75,000 dolerių 
žalos, du gaisrininkai užsimu
šė.

ne-
bu-

DEJ> GAISRO 200 DARBININ
KŲ ŪKO BE DARBO>

ROCKFORD, UI., XII. 30— 
Praeitą naktį Sterling mieste
ly, gaisras sunaikino Novelty 
Iron Works įmones. Du šimtai 
darbininkų dėl to neteko dar-

IRKUTSKAS, Sibiras. XII.
30. — Mongolijos Stepuose apie 
Irkutską ėmė siausti juodasis 
maras. Prof/ Skorodumovas, 
žymus epidemiologas, sako, 
kad tą ligą platiną nedideli 
kiškių veislės žvėreliai, kurių 
Stepuose gausiai privisę.

MIAMI," Fla., XII. 30. —Už 
nušovimą savo žento, moteriškė 
May McBride, 55 metų, tapo 
pasmerkta kalėti iki gyvos gal
vos.

Rytoj,
Naujiems Metams pasitikti. 
LSS 81 kuopa ruošia gražų va
karą, su programų ir šokiais, 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečiami visi. .



Didelis Šokis Naujy Mėly Belaukiant
Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendroves 

Gruodžio 31 d., 1928 m.
3133 So. Halsted St. „

Pradžia 7:00 valandą vakare. Įžanga 50c.
Kviečia Chicagos jaunimų ir visus lietuvius 

dalyvauti šiame vakare ir Nauju Metų sulaukti.
KOMITEAS.

ROSELANO BALIUS IR SUKIS
Rengiamas

LIETUVIŲ POLITIŠKO KLIUBO Iš 9 WAR1X)

Nedėlioj, Sausio-Jan. 2,1927
STRUMILOS SVET., '

158 E. 107 St.
Pradžia 7:30 vakare

Kiekvienas svetys gaus dovaną pirkdamas tikietą.
Kviečia KOMITETAS.

DIDELIS MASKARADŲ BALIUS
Rengia Draugystė Šventos Onos

Subatoį, Sausio-January 8, 1927 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 75c. ypatai 

Ant šio Maskaradinio Baliaus bus išdalyta 
tūkstantis dovanų.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

BALIUS
Dr-tė Atgimties Liet. Tautos Vyry ir Motery

Rengia

Gruodžio-Dec. 31 d., Sulaukimui Naujy Metu
TAUTIŠKOJ BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

3501 So. Upion Avė. 
Pradžia 7 valandą vakare.

šiame vakare bus priimami j Šia draugiją nauji nariai, $1.00
Įstojimo. Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites.

Grieš -Bartkaus muzika.
Kviečia KOMITETAS.

Iškilmingas Balius
Rengiamas

BENDRAI Sl’SlVIEN YJ l S1Ų DVIEJŲ KLU BŲ

Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubo ir Liet. Polit. ir Paš. Kliubo 
Kuris atsibus

Nedalioj) Sausio-January 2 d., 1927' hl

Pradžia 6 vai. vak.

DIEVD APVEIZŪOS PARAPIJOS SVETAINĖJ,
Kampas Union Avė ir 18tos gatvės

Įžanga 35c. ypatai

Nuoširdžiai kviečiam visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
linksmai vakarų praliesti, nes tie du Kliubai stengės surengti kuo- 
puikiausių vakarų ir užganėdinti tų vakarą. Atsilankiusius svečius 
Keriaužiai priims prie puikios muzikos ir skaniu Užkandžių.

NAUJŲ METŲ TEATRAS IR BALIUS!
Norit matyti kaip žmonės mylisi, kenčia ir iš meilės 
mirti nesibijo? Kur nenorėsi. Štai jums puiki proga:

Sausio-January 1 d., 1927 m.
DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA

Rengia dideli <

Teatrą ir Balių
M, MELDAŽIO SVETAINEI,

2242 Wrst 23 Place
Kanklių Choras čia vaidins didelę keturių aktų ir 

penkių atidengimų dramų

"Iš Meilės"
Kai kartų šitų veikalų matė, nori mayti antrų ir trečių kartą. 

Tai toks veikalas, kokj retai kada tenka matyti. Jisai yra turėjęs 
didžiausio pasisekimo vokiečių ir kitų tautų teatruose. Tūkstančiai 
žmonių ėjo jį pamatyti.

Dr. Vinco Kudirkos Draugija todėl kviečia netik westsidiečius, 
bet ir kitų kolionijų lietuvius atsilankyti ir pamatyti tų garsų vaika- 
lą. Užtikrinimas, kad tiek pačiu veikalu, tiek lošimu busite pilnai

Pradžia lygiai B vai. vak. Svetainės durys atsidarys nuo 5 vai. vak.
Po lošimo SMAGUS BALIUS lygi vėlumos.

Kviečia KOMITETAS.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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VAIKŠTINĖJIMAS

Nėra paskirtu laiko ,kada kūdikis 
turėtų pradėti vaikščioti. Tai pri
klauso nuo jo abelno augimo, o ypač 
sąnarių. Abelnai kalbant, kūdikis tu
rėtų pradėti eiti apie metus laiko — 
bet nekurto pradeda dar vėliau.

Šiame dalyke svarbiausia yra at? 
minti, kad nereikia/ raginti kūdikį 
vartoti savo sąnarius jei tie nėra per- 
stiprųs. Nėra okios naudos jei kūdi
kis pradės vaikščioti anksti. Ir ank
stumas nerolo jo protiško išsivysty
mo. Nekurios motinos verčia kūdi
kius anksti vaikščioti, nes joms sma
gu arba gali pasigirti kaimynėms. Bet 
tokis papratimas yra labai neišmin
tingas ir gali paežisti kudikj.

Gamta pati gali geriausia nusprę
sti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Kada kūdikis pajunta užtektinai spė
kos, jis pats bandys eiti, bet pirm to 
nereikia jo ragnti. Jei po dvylikto mi
nėsiu jis nei nemano bandyti, tai pa
sitark su gydytoju.

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos augs stipryn ir vikryn, jei duosi 
geriausią priežiūrą ir maistą. Vikri 
ir stipri sveikata yra dalis daugelio 
tūkstančių vaikų, kurie buvo išauk
lėti ant Eagle Pieno, kaip dėkingos 
motinos liudia. Šioms motinoms nė
ra1 geresnio maisto ir pasekmių kaip 
Eagle Pienas. ( Saugu < sakyti, kad 
daugiau vaikų tapo išauklėta ant 
Eagle Pieno? negu ant visų kitų dirb
tinų maistų krūvon sudėtų.

Neeksperimentuok su kūdikiu da- 
vinėjant abejotiną maistą. Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių 
mai-tas, nes ame nieko kito nėra 
apart gryno pieno ir gryno cukraus. 
Nėra jokių abejonių apie jo grynumą 
arba puikias pasekmes. Gydytojai 
rekomendavę Eagle Pieną tukstan- 
tiems ir tukstantiems kūdikių, kurie 
buvo nedaaugę ir menki. Eagle Pje- 
nas yra lengvai suvirškomas ir pati
kėtinas kūdikių penėjime.

Motinos kurios pasirenka valgius 
sumaniai, suteikia savo kūdikiui stip
rų kūną, jie gerai auga ir atsilaiko 
nuo ligų. Pirmutinis dalykas nėščių 
moterų, tai apsisauogoti nuo viduriu 
užkietėjimo. Tas lengva atsiekti 
valgant kasdien du stalavus šaukštus 
Kellogg’s All-Bran. Kellogg’s All- 
Bran jei valgysit reguliariai, viduriai 
pradės veikti normaliai, nes jos išva
lo žarnas ir veikimas pasidaro nor
malia.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

4444444444444444444444444>4

Frank J. Palt, Prezidentas, John B. Brenza, 
Sekretorius, V. W. Rutkauskas, 

Iždininkas ir Manageris

The Pioneer Tire Insurance Go.of America
rT'V’

m
29 S. La Šalie St., Chicago, III 

Tel Central 6390-91 •

Šita kompanija turi visus patogumus iš
duoti visokias apdraudas.

Viršininkai ir direktoriai šios kompanijos 
linki linksmų ir laimingų Naujų 1927 metų 
visiems kompanijos klijantams ir drau

gams.
. Kuomet jus turite ką nors apdrausti, 

neužmirškite

Pioneer Fire Insurance Cd 
of America.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del zmdamų moti-
, , i

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Eitra Pale Alaus
■ mVlftOSATlHG
Hrooo icn cOMvAttSC*NT
V RiFRSSHlNO

1 OOOD FO* THlL IDUTH KH <0 j
, maMrck". .f

Jis yra rekomen

duojamas per

Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

$1000 DOVANŲ

Iškilmingas
Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 

Kliubas iš Cicero, III.

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJ
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Penktadienis, Gruod. 31, ’26

Rengia Teisybės Mylėtoją Draugystė 
Nedėlioj, Sausio (Jan.) 2 d., 1927 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c ypatai
Rengimo Komitetas

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

ŠIŲ METŲ PIRMAS BALIUS
Parengtas Lietuvių Tautiškos Parapijos 

SAVOJ SVETAINĖJ 
Nedėlioj, Sausio 2 d., 1927 

Pradžia 7:00 vai. vak.
Kviečiami visi atsilankyti ir linksmai pasi

šokti prie p. Bartkaus muzikos.
— Kviečia KOMITETAS

PIRMAS ŽIEMOS SOKIS
Rengiamas 

Susivienijimo Draugysčių ir Kliubų 
ant Bridgeporto

Sausio (Jan.) 1 d., 1927

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktų laikrodėliy, 
deimanty, piany, radio, 
phonografy, rakandy, už 
žemiausią kainą ir ant

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 So. Halsted Št.

Pradžia 7:30 vai. vak.

JOS. F. BUDRU 
Piany Krautuvė

Įžanga 50c ypatai
Bus gera muzika. Kviečia visus atsilankyti

KOMITETAS

■ M

3417-21 So. Halsted St.
Chicago

Tel. Boulevard 4705
I ... . ... i

DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 
SVEIKINAME SU 
NAUJAIS METAIS

Pearl Queen
CONCERTINOS

J. L. GRUŠAS IR ŠEIMYNA 
3454 SO. HALSTED STREET 

TEL. BOULEVARD 8674

MUSįl PASIŪLYMAS SERGANTIEMS! 
$50 Gydymas Už $ 12.50

Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ry
to iki 5:30 po pLctų. Panedėliais. 8e- 
redomis, Ketvergaia ir Subatomis iki 8 
vakare. Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 pa 
piety.

Yra tai nepaprasta proga, su kuros 
pagelta serganti žmonė; gali gauti gerų 
ir mokslini gydymų. Ats lankykit greit, 
•;es tas pasiūlymas nesitęs ilgai.<

Musų gydytojai suteiks jums progų 
pasinaudoti iš jų dabai gerų patarimų 
dėl»chroniškų ir sunkai išgydomų ligų.

Su pgaclbd musų naujausių instrdmen- 
lų X-Ray ir spaudimo kraujo, gali
me pažinti ligas ir išgydyti jas atsa
kančiai.

Norėtumėm paa’kalbėti su visais ser
gančiais visokiomis chroniškomis ligo
mis. Gydome nervų ligas, kraujo ir odos. 
Užprašome sergančius, kurie nori ištik
tųjų pasigydyti ir Įvertina gerų gydymų. 
Ųžaiimam specialiai gydymu sunkių ligų, 
nežiūrint ar buvot kur nors jau gydytis 
ar ne.

IntravenouH 
Daugelis ligų, 
nauju budu.

Yra 
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogų dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Ligos Kraujo ir Nervų
({čirškimai. gyduolių tiesiai j kraujų) surcvoliucijoniz.avo medicinų, 
kurios buvo pripažintos neišgydomomis, dabar galima išgydyti tuo

gyvybė. Gydymas beveik visų chroniškų ligų remiasi ant išvalymo 
paraudonavimai, odos išbėrimai, visokie 

tai yra, kad 
Gabus gydytojas pirmučiausiai pra-

Kraujus yra .... . . .
ir sustiprinimo kraujo. Visokios rųš’es . . _
skausmai ir kitos negalės yra persergėjimu besiartinančio pavojaus, 
kokių nors nuodų yru prisirinkusių i kraują, 
šalina ligų priežaatj, tai yra išvalo kraują. Tų mes ir darome.

Ligos Nos'cs, Gerklės, Skiivio, Žarnų, Pūslės, Skilvinių Akmenų ir k.tų ligų, iš
gydomos išgydžius kraują, Spaudimas Kraujo, Bekraujistė, Reumatizmas. Malaria, 
Neuritis. Ruastumai viduriosc ir panašios ligos, guli būti išgydomos {čirškus gy- 
Guolių tluMitii į kraują. Veikite tuoj, nen Uitom kasdien darosi pa vo ji HRCHnėin ia.

Skaitykit Ką Rašo Išgydyti Pacijentai

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
, Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gerbiama* Daktare Wright:
Savo 1 Luomu noru aunčiu Aj laiškų, kati kiti dimiž.'notų apie jūsų pasekmingų 

gydymų. Kuomet atsilankiau pas jl>3 buvau viaai serglintia, ir visai nuaiminęn dėl 
gyvenimo. Jūsų Intravenoim gydymas ({čirškimas gyduolių tiek ai j kraują) ir kiti 
budai pastatė mane ant kojų, sustiprino nervus ir padarė iš manęs visai kitą 
žmogų. Esulsit'kinę.i, akd sergant’ žmonės nepadarys klaidos, kuomet jježkoM pas 
jus page'.boa. Nes jus padarysite viską, kad tik juos išgydžius.

Su pagarbą,
Arthur Bauer, 511 Brompton Avė., Chicago III.

Musų* pilnas išegzaminavimas Laboratoriioi ir Mikroskopu ir ištyr imas krauto ir 
šlapumo ir kiti moksliniai budai bandymo, prives prie tikrai pasekmingo m jy 
išgydymo. — Itcguliarė $5 egzaminacija — dabar tik .

Tikėkitės gerų pasekmių igšydymo — ir tą gausite musų medikaliuose ofisuose.

337 W. Madison St., 2 augštas, Chicago, III

$1000

Balius
Sukatoj, Sausio 8,1927

Xaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reumatizmas sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmų, Sausgale, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dintai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
itis lengvai prašalina virSmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už fl.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Pradžia 7:30 valandą vakare
Tikietas 75c, įskaitant rūbų pasidėjimą 

Muzika ROKUS FOKUS SERENADERS

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka

darą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3161
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
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MASTER NAUJŲ METŲ 
RAPORTAS

JOS. F. SUDRIK
3417-21 South Halsted Street

4

0

NUOŠIRDUS LINKĖJIMAI
Visiems musų kostumeriams, draugams ir rėmėjams 
linkime laimingi) ir pasekmingų ateinančių 1927 metų.

PETRAS eONRAD
FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 6369

Kas esate nusitraukę mano studijoj pereitais metais 
visiems suteikiame dovaną, kalendorių su jūsų paveik
slu. Ateikite atsiimti.

Laimingu Nauju 1927 M
Linkiu visiems savo kostumeriams ir draugams.
Labai ačiū, kad jus buvote mano gerais draugais 

praeityj, manau, kad taip pat busite draugais ir ateityj

Padėkavones Laiškai už Išgydymą
Naprapatijos mokslo budu yra išgydoma “Neuralgia” — nervų nuožmus gėlimas, 
širdies ligos, reumatizmas,: ausgėla “Constipation” — sugedę, silpni viduriai, du- 

sidio—sur tūlio, kosulio, inkstų ir kraujo ligos.
Aš Apolionija Minkevičienė kentėjau per 4 metus “neuralgia” 

— gėlimas dešinės pusės veido, taip smarkiai užeidavo gelti, kad 
aš negalėdavau miegoti, nei valgyti, nei kalbėti, nei priderančiai 
burnos atidaryti. Gydžiaus*pas visus daktarus, kurs, tik kokį 
daktarą man pri rodydavo, bet mane nepagydė.* Pagali aus suži
nojau apie Dr. Šimaitį, Naprapatą, pakviečiau jį į namus. Dak
taras išegzaminavo mane ir gydė Naprapatijos mokslo budu, po 
6 Naprapatiškų gydymų man pasidarė daug geriau, į 5 savaites 

Dabar esu pilnai sveika. Už paliuosavimą manęs nuo taip nuož-
esu labai dėkinga Daktarui Šimaičiui, kurio ofsas randasi po num. 

__ Patariu draugams ir visuomenei eiti pas jį gydytis. Šio

visai pagijai! 
mios kančios, 
4652 So. Ashland Avė.
laiško teisingumui liudiju savo pasirašymų, Apolionija Minkevičienė 1422 South 
48 Court, Cicero.

Mariutė, mano duktė sirgo širdies Liga. Buvo liesa, išbliškusi, 
svaigdavo jos galvelė. Dukterį vedžiau prie paprastų daktarų, 
daktarai išpiovė jai ir tonsilis, o mano duktė vis blogyn ėjo. Su
žinojusi apie Dr. Šimaitį, Naprapatą, nusivedžiau dukterį pas jį. 
Daktaras išegzaminavo Naprapatiškai ir gydė Naprapatijos 
mokšlo budu. Duktė pagijo nuo širdies ligos, nei jai galva ne
svaigsta, jau metai laiko praėjo, kuomet jf gydėsi. Dabar ji yra 
visai sveika. Aš pati džiaugiuos dukters sveikata. Už tai dėkoju 
Daktarui Šimaičiui, kuris laiko ofisą po num. 4652 Sęuth Ashland 
Avė., už išgydymą mano dukterį. Ištikrųjų patariu kreiptis su 
tokiomis ligomis prie jo. (motina) Marcijona Marozienė, 4608 So. Wood Street.

Aš kentėjau nuo širdier,’ligos per daug metų, pagaliaus kreipiaus pas Dr. 
Šimaitį. Jis gydė Naprapi tijos mokslo budu, pagijau į dešimt Naprapatiškų 
gydymų. Už išgydymą manęs, daktarui Šimaičiui esu labai dėkinga. Šio rašto 

• teisingumui liudiju savo pasiraymu, Mrs. Marija Petrauskienė, 724 W. 31 St.
Aš Kleofasa Jakavičienė sirgau inkstų ir kraujo liga, lovoj išgulėjau čielą 

pereitą vasarą, man gėlė strėnas, abidvi šlaunie, kaulai, po krutinę, kankino, įki- 
ranti moteries mėnesinė liga, buvo skausmai tarpupetyj. Gydžiaus. pas daug 
daktarų, bet jie manęs nepagydė. Skaitydama dienrąštį “Naujienas” radau Dr- 
Šimaitį, Naprapatą, pakviečiau jį į namus. Daktaras pribuvo, išegzaminavo 
mano ligą. Gydė Naprapatijos mokslo budu, davė įstrukcijas kaip aš turiu užsi
laikyti. Po trijų Naprapatiškų gydymų, man pasidarė daug geriau — pradėjau 
atsisėsti, vaikščioti, kaulų gėlimas sumažėjo. Daktaras gydė per 5 savaites. • Da
bar esu visai sveika ir linksma. Už taip brangią dovaną — sugrąžinimą mano 
sveikatos, esu labai, labai dėkinga Dr. Šimaičiui, neprivalau jo antrašo čionais 
nurodyti, nes jį visi išsigydę ligoniai žino kur jis laiko ofisą. Patariu draugėms 
ir visoms toms moterims, kurios sergate panašia liga, eiti prie jo gydytis, Kleofasa 
Jakavičienė, 6803 So. Washtenaw Avė. - ‘

Aš Liudvika Vaitkiutė, buvau nei sveika, nei ligonis, kosėjau per dvejus me
tus, — užeinanti skausmai paliesdavo mano širdį, būdavau nuolat pavargusi, net 
ir iš ryto jausdavaus pavargusi, neišsisilsėjusi. Viena mano kaiminka man pata
rė eiti pas Dr. Šimaitį gydyties, nes tą kaiminką ir Dr. Šimaitis išgydė. Aš ir 
mano mama nuvažiavome pas jį. Daktaras ištyrė mano ligą. Gydė Naprapati
jos mokslo budu, į dvi savaites laiko aš pagijau nuo visų nesmagumų. Dabar esu 
pilnai sveika ir linksma. Esu labai dėkinga Dr. Šimaičiui už išgydymą. Patariu 
ir tau šio laiško skaitytoja, jei tu arba tavo draugė serga, tokia kaip mano kad 
buvo liga, eikit pas jį gydytis. Savo parašu liudiju šio laiško teisingumą. Liudvi
ka Vaitkiutė 6612 S. Talman Avė.

Aš, Helena Peterson, sirgau per daug metų “Lumbago” — 
raumeniu reumatizmu taip, kad buvo‘sunku man, kaipo našlei 
pelnyti duoną. Sužinojusi apie Dr. Šimaitį, kreipiaus pas jį. 
Daktaras gydė Naprapatijos mokslo budu, po šešių Naprapatiškų 
gydymų, aš pasijaučiau daug geriau, iš viso paėmiau 15 Napratiš- 
kų gydymų. Jau peki metai praėjo, kaip gydžiaus ir dabar ^esu 
sveika, Helen Peterson, 2840 Fulton St., Chicago, III.

PRAŠALINKITE SILPNUMUS KIS. MfClIKIE/IGZ-VIDlKIENE
“Štai aš ir vėl,’ vyrai ir 

moterys, jūsų jaunas kom- 
panijonas per sekamas 365 
dienas. Malonus metai guli 
prieš jus, bukit linksmus ir 
nekankinkit savęs atsimini
mais. Kuomet jus turėsite

TRINER3
BITTtR WINE

'iW'

TR1NEROVO 
U6»t rioiud

JOMttl irmcH 
CbriPAHY

trubelį dėl prasto apetito, 
nevirškinimo, galvos skau
dėjimo, užkietėjimo vidurių 
ir panašių skilvio trubelių, 
vartokit Trinerio Kartųjį 
Vyną”. Visi yra užganė
dinti tomis gyduolėmis. 
“Fort Wayne, Ind., Dec. 12, 
1926. Trinerio Kartusis Vy
nas yra labai geros gyduo
lės, aš jas rekomendavau 
dageliui žmonių. Mrs. Caro- 
line Mahr.” 1 butelis $1.25; 
sampelinis butelis prisiun
čiamas po gavimo 15c. per 
Joseph Triner Company, 
1333 S. Ashland Avė., Chi- 
cago, III. Trinerio Cold Tab- 
lets yra labai geros gyduo
lės ir Trinerio Linimentas 
yra geros nuo drebulio. Jei 
jūsų vertelga neturi jų pas 
save stake, tai rašykit augš-| 
čiau minėtu adresu.

GERIAUSIAS DEL
SILPNŲ STRĖNŲ

Ar jus kenčiate dėl raišumų silp
nybės, skaudamų strėnų? Jus ga
lite gauti visai greiti) pagalbą pa
naudodami Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Plaster’j. Jis šildo, švelnina ir 
gaivina nusilpusias Strėnas ir švelny- 
ja, masažuoja pieveles kiekvienu jū
sų kimo judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkamą cirkuliaciją ir normlį 
stiprumą. Johnson’s Red Cross Kid- 
r.ey l’laster’is suteikia nuostabiai 
greitą rezultatą, dėl to, kati jo vai
stai persisunkia tiesiai per odą į ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryšta, 
teveik urnai. Tik nueikit j bile vai
stinę ir pareikalaukite Johnson’s di
delį Red Cross Kidney Plaster’j su 
raudona flanele užpakalyje.

Reikalaudami

RAKANDU

Daktaras pribuvo, išegzaminavo

Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 
hronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

SCOTTSIMU1SI0N 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau- 
jas dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra-^5^ 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo i ’ 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 11W

m uci p f u-» 
sistemą su U/ 
n!

• 26-45

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

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika- | 
vusi Pennsyl- I 
vanijos ligon-1 
bučiuose. Sąži-1 
ningai patar-1 
nauja, visokio-1 
se ligose prieš ■ 
gimdymo, laike B 
gimdymo ir pvl 
gimdymo.

Už dyką pa-l 
tarimas, dar iri 
kitokiuose rei-H 
kaluose mote-K 
rims ir mergi-H 
noms, kreipki H 
tės. o rasite na ■ 
geloą.

Valandos nuoH
8 ryto iki 2 po^ 
pietų, nuo 6 iki *
9 vai. vakare.

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Vardas

Adresas

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. 111. 

Tel. Boulevard 3669
Tėmykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdį veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Prenumerata metams ........ $2
Pusėi metų ........................  $1
Kopija ’......................     20c

Tai yra 32 puslapių knyga.
| metus išeis 12 knygų

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heąting

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terimi Ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutarti).

4120 So. Richmond Street
------- ...

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Lietuviai Advokatai

KJURGEUONIS
ADVOKA/A« 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. •- In galio jihiai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet linse Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
stų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės
Tfe ^eoĮįesJZrmįĮre

.. . fVn- *
Kalni*. HutdMur*.

1922-32 So. Halsted Street 
Prie* 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gi.

Viršuje UniversaI 

State Bank 
/

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal suUrtj.

ŠALIN PLIKUMAS! x
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština 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.

Įvairus Gydytojai
.. ................................. ...... . '

Telephone Yards uD04

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

i Res. telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

s

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

fNamų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

V«L:t te 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivplnne Roosevelt 9090 

Namų Telefcriy Republic 9600
□B-

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS ’ 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

i ...... . ......................i 1

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Roomv53l 
Tel. Central 6890

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

JOHNT. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e*

®-DR. HERZMAN •«'
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
.8110. Naktį

South ' hfore 2288 
Boulevard 4186

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

te ........ .. ■ .................  «!..■■■/

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
imliomis ir šventadieniais 10—12 dion.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 liboo 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų <v 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfaa 6853

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvi.
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SU NAUJAIS METAIS

Su Naujais Metais!
Senieji — 1926 — metai davė Amerikos lietuvių dar

bininkams ir visai pažangiajai visuomenei daugiausia 
vilčių ir daugiausia nusivylimų. Pirmoje metų pusėje ma
tėme Lietuvoje didelį demokratijos laimėjimą. Metams 
besibaigiant, žiauri smurto ranka tą laimėjimą su- 
naikino- i.O a.aĄiAi

Nuožmi ginkluota pajėga dabar triumfuoja Lietuvo
je. Tikėkimės tečiaus, kad jos triumfas bus neilgas — kad 
darbo liaudis, jau kartą sugebėjusi numesti nuo savo 
sprando despotus, mokės netolimoje ateityje vėl nutrenk
ti šalin jų uždėtą jungą!

Tiems, kurie kovoja už laisvę ir teisėtumą, visuomet 
esti sunkiau. Nes jie negali naudotis daugeliu tų įrankių, 
kuriuos vartoja jų priešai.

Priespaudos šalininkai vartoja apgaulę ir veidmainy
stę, šmeižtą, papirkimą, provokaciją ir užpuolimą iš pa
salų. Jiems yra geras kiekvienas kelias, kuris veda į tik
siu ' £11

O laisvės kovotojai turi visus šlykščius, nędorus ir 
nežmoniškus ginklus atmesti. Štai dėl ko taip dažnai at
sitinka, kad tamsos ir priespaudos apaštalai laimi.

O betgi viršus turės būt galų gale tų, kurie7 stoja už 
laisvę ir teisingumą! 9

Laisvės nori visi. Be jos visuomenės gyvenimas šian
die butų neįmanomas.

Net ir despotizmo garbintojai kada nors atsiduria 
tokioje padėtyje, kad jiems tenka raudoti dėl laisvės 
Stokos. >

Ar ne dejuoja šiandie Rusijos ponai, patekę po sovie
tų diktatūra — tie patys ponai, ką seniaus ardavo ir akė- 
davo Rusijos mužiku?

Ar ne rauda dabar Lietuvos komunistai, kurie vos 
dvejetas savaičių atgal tik pajuokti ir išniekinti stengėsi 
jiems suteiktą laisvę?

Nemanykite, kad neateis verksmo ir dantų griežimo 
diena ir tiems “krikščioniškiems” smurtininkams, kurie 
šioje valandoje mėgina armijos durtuvais atgauti savo ga
lią ant Lietuvos liaudies!

Tiesa, šviesa ir laisvė anksčiaus ar vėliaus nugalės 
visus savo priešus.

Pasitikdami Naujus Metus, mes galime palinkėti tik
tai, kad jau 1927 metai leistų mums tą pergalę išvysti*

Su Naujais Metais tad sveikiname visus, kurie geid
žia laisvos, despotų jungo nusikračiusios Lietuvos!

1

Apžvalga
KAS BUVO SUŠAUDYTI

Brooklyno “Laisvė” sakosi 
gavusi pirmadienio vakare se
kančių kalblegramų ‘‘nuo Lie
tuvos draugų” (tur-but iš Ma
skvos arba Smolensko) :

“Lietuvos fašistai Kaune, 
karo teismo nuosprendžiu, 
sušaudė nar/us Komunistų 
Partijos Centro Komiteto K. 
Požėlų ir Greifertbcrgerį; na
rį Jaunų Komunistų Organi
zacijos Centro Komiteto Čor- 
ny ir narį Tarptautinės Or
ganizacijos Pagelbos Revo
liucijai K. Giedrį.”
Iš šitos kablegramos matyt, 

kad visi sušaudytieji buvo ge
rai 
nes.
abejonės -apie tai, kas yra tas 
Karolis Požėla, kurio vardas 
buvo minimas tarpe pasmerk
tųjų mirčiai. Buvo aišku iš 
pat pradžios, kad tai negalėjo 
būti Vladas Požėla, vidaus rei
kalų ministeris Sleževičiaus ka
binete, nes, viena, jisai niekuo-

met nebuvo komunistas; antra, 
net ir kariniai Lietuvos dikta
toriai vargiai turėtų drąsos tą 
žymų Lietuvos veikėją žudyti. 
Tečiaus kai kurie amerikiečiai 
manė, kad karo teismas Kaune 
pasmerkė nugalabinti kurį nors 
kitų socialistą, vardu Požėla, 
primesdami jam “komunizmą”. 
Bet dabar paaiškėjo, kad tai 
yra Karolis Požėla, priklausąs 
komunistų partijos

Jo sušaudymas 
kraugerių darbas, 
šlykščią dėmę ant 
Lietuvos valdovų.

Klausimas kyla tiktai, kaip 
Smetonos* Voldemaro “valdžia” 
galėjo taip urnai susekti, kad 
aukščiaus minėtieji keturi as
mens buvo slaptų komunistinių 
organizacijų vadai. Tur-but 
čia neapsiėjo be provokacijos. 
Galimas daiktas, kad kokie nors 
fašistų arba klerikalų agentai 
buvo įsiskverbę į komunistų 
komitetus ir patyrę jų paslap
tis. Provokatorių pas komu
nistus visuomet buvo daug.

ccntrui.
vistiek yra 
kuris meta 
dabartinių

miesto, kaipVirš 
debesis, kilo rausvas 
atspindžiai nesuskaitojnų ug
nių, kurios degė gatvių lempo
se ir namuose. Buvo išvaka- 
riai naujų metų, šulo; pamaži, 
didelėmis snieguolėmis krito 
sniegas, 
tadienis ir atgijęs; 
pirkliavo sankrovos, 
dykoji minia, teatruose ir uni
versaliuose namuose gyvenimas 
virė kaip šaltiny. Trumpare
giams rodėsi, kad viskas, kas 
yra ir kas buvo tęsis amžinai; 
jie užmiršta, kad amžinastis 
dėl žmogaus—tik momentas dėl 
žmonijos ir visatos.

II.

kruvinas 
rūkas —

banda, taip 
šliaužiojo ir

pat kaip kad 
prieš pirmąjį.

IV.

ji

žinomi komunistams žmo-
Todel dabar išnyksta ir

/ei nori išmokti 
gerai rašyti 
nuaipirk typewriterj

snieguolėmis
Miestas išrodė šven- 

smagiai 
grūdosi

Vienoj pustamsių siaurų gat
vių miesto pakrašty biskj švie
čia langas. Pro 
skęstantis tamsoj neturtingas, 
menkai įrengtas kambarys, ja
me gi, giliai susimastęs sėdi 
jaunikaitis. Jis užmiršo šaltį 
ir tamsių naktį, jis mato sau
lės apšviestus laukus, toli ža
liuojančius sodnus, jis eina ap
augusiu takeliu prie žinomo na
mo, įkvėpdamas kvapsnį javų ir 
žolių; jis įeina į kiemų, name 
girdėtis pažystami, linksmus 
balsai... Jis atidaro duris...

matytis

Mirtis nusijuokė —ir atsa
kymui lig pasigirdo kurtus de
javimai iš po sunkių ir gre
mėzdiškų monumentų.

Širdis mirštančiojo susispau
dė iš skausmo.

Mirtie,—tarė jis,— aš ne
galiu atrasti šviesių atsimini
mų nuo kūdikystės iki senatvės. 
Pas mane nieko nėra praeity, 
ir nejaugi taip bus ir, visada, 
ir nebus laimingųjų, nors ir to
li... toli?..

priešmirtinį snaudulį ir grei- rytas; medžiai ir antkapiai ap- 
čiau jautė, negu matė pirm v. o-! šerk:' niję sniegu žibėjo visake-
sitis saulės spindulius. Mirtis 
rodės jam ne atkarus skeletas, 
bet puikus jaunikaitis, rimtas ir 
liūdnas,—ji užspaudė jam akis. 
Viskas buvo pabaigta.

Saulė užtekėjo. Atėjo šaltas

riopų varsų ugnimis. Tolumoje 
girdėjosi varpo gaudimas ir 
triukšmas didelio miesto. Ant 
kapų gi ir virš elgetos sustin
gusio lavono viešpatavo išdidi 
ir nesudrumsta tyla.

JŪSŲ

i

Virš miesto lekia mirtis. Jos 
neapgauna dykas, tuščias links
mumas ir spindinti puikybė ne
didelio skaičiaus turčių ir gy
venimo palaidūnų. Mirtis žino 
to visko kainą; ji žino, kad jos 
ištikimi bendradarbiai, —i- ba
das, skurdas ir smurtas, —kaip 
ir pirmiau, visur viešpatauja.

“Galinga mano valstybė”, 
mąsto mirtis, “tvirti mano tar
nai,—Žemės kunigaikščiai ir 
kareiviai, —visi dirba dėl ma
nęs. Žmonės atima vienas iš 
kito galimų laimę, patys su
tveria ant žemės pragarą tam 
nedaugeliui gyvenimo metų, ku
riuos teikia jiems likimas, — 
greit bėgančių, nsugryžtančių 
metų, kurie galėtų būti šaltiniu 
džiaugsmo ir laimės dėl visų 
gyvenančiųjų. Vieton meilės, 
žmonės tarnauja neapykantai; 
vieton kuriančio, drąsaus veiki
mo, jie stato bevaisį, bereikalin
gą, vergišką darbą. Jų gyveni
mas— bespalvis; menkiniekiai, 
palaidumai, nuobodumas —dėl 
vienų; baisumas diena iš die
nos pusbadžio gyvenimo, be 
šviesos ir vilties—dėl kitų. Vel
tui puikios gamtos ir gyveni
mo dovanos, kurių užtektų vis
kam ir visiems, žmonės ne
nori, negali persiskirt su pra
eitim; jie sukaustyti prakeiki
mo ilgos eilės kartų, jau išėju
sių iš gyvenimo; jie nelaimingi 
ir ligšiol* daugumai gyvenan
čiųjų tik mirtis suteikia ramy- 
ję ir taiką”.

III.

Toje minutėje vėjas subala- 
dojo kambario duris. Laikrodis 
išmušė. Regėjimas išnyko. 
Jaunikaitis vėl pamatė netur
tingų kambarį. Duryse stovė
jo mirtis; bet dabar jos veide 
nebuvo matytis nė liūdnumo, 
nė sųjausmo, nė rūstumo, — 
čia to nereikėjo.

“Laikas”—bę garso tarė mir-

Laukai, saulė, namas, sod
nas, gyvenimas, artimi ir bran
gus žmonės, —tas viskas buvo 
senai ir to niekad daugiau ne
bebus.

Jaunikaitis greit apžiūri 
kambarį, kuriame nepasilieka 
nieko, kas galėtų priminti pra
eitį, pasakyti tai, kad čia gy
veno,

Jis 
saitą,

išėjo

kvmbarys tuščias.
greit apsivelka ir išeina j 
tamsių gatvę. Jį palietė 
ledinė mirties ranka; jis 
iš gyvenimo ant visados,

nuo žmonių į kapus, be var
do ir pavardės. Lempa dadegė 
ir užgeso. Naktis rodės dar tam
sesnė ir šaltesnė.

/ Kambarį apėmė tamsa ir tuš
tuma. Vienu žmogumi tapo 
mažiau, vienu nežinomu kapu 
daugiau.

Mirtis sustojo gražiausioj 
miesto daly, kur kilo žemės ga-

jai galėjo padaryt daug, labai 
daug, bet negalėjo pridėt sau 
nė vienos minutės gyvenimo. 
Tuose puikiuose rūmuose, tarp 
blizgančios prabangos ir pasi
tenkinimo, senai apsigyveno, 
nesiklausdama tų žymių šeimi
ninkų —baimė, baimė išdavys
tes ir keršto, baimė, nustoti val
džios ir turto šaltinį pasiten
kinimo ir blizgučių, 
su tuo ir gyvenimo, 
taip nežymiai slenka 
nų, kas valandų.

Mirtis piktai šypsodamosi į- 
ejo j vieną tokių namų. Ji pra
ėjo pro tarnus, pro tvirtai už
darytus vaftus, per eiles salių 
ir kambarių ir sustojo puikiam 
miegrumy. Ten nuvargęs tų rū
mų šeimininkas miegojo jautriu 
ir neramiu miegu, pilnu baisių 
ir neramių sapnų.

Mirtis pasilenkė ant jo.
“Miegok ramiai”, tarė ji, “ši 

naktis dar tau priklauso. Ry
toj tu užmigsi ant visados ir 
be sapnų. Rytoj mes sutiksi
me”.

Miegantis pajuto paliel 
šaltos ledinės rankos—ir 
budo. Visur buvo tyku ir 
mu.

— Baisus sapnai, —tarė
sau,—aš norėčiau, kad naktis 
greičiau praeitų, rytoj aš jau
siuos ramesnis.

“Rytoj vakaro”, mąstė ei
dama pro tarnus mirtis, “čia 
bus du šeimininkai, — užmirš
tas ant puikios lovos lavonas ir 
kitas, naujas šeimininkas, prieš 
kurį lenksis ir šliaužios visa ši

Sninga. Tamsoje vos galima 
išskirt medžius ir augštus ant
kapius, didelio miesto kapinyno, 
duodančio paskutinę prieglaudų 
turtuoliams, kurie dagi ir ka
puose įsitaiso su nedailiu, sun
kiu ir be skonio puošnumu. Gi
minės ir įpėdiniai -diena, su 
puikiomis apeigomis, atveža ten 
numirusius, įdeda juos į kapus 
ir skubinasi gryšti į namus, už
miršti nemalonias valandėles. 
Nieko, apart kapinyno sargų 
nepasilieka; už augštų, įvirtai 
uždarytų Kapinyno vartų, bet 
sargai nesiinteresuoja kaliais - 
jie priprato prie numirusių. Ka
pinynas' buvo jų darbavietė, 
sodnas ir gyvenamieji namai.

o kartu 
kuris ir 
kas die-

au
ra-

jis

Koplytėlėj, pastatytoj dėkin
gų įpėdinių ant kapo kokio tai 
buvusio prekybos patarėjo, pu
siau apneštoj sniegu, vos ma
tosi žmogaus pavidalas, čia 
taipjau viskas pabaigta; baigia 
degti likutis gyvenimo užmirš
to seno valkatos. Jis mato per 
krintantį sniegą ant koplytėlės 
angos mirtį ię jam rodos, kad 
jis girdi jos žodžius:

“Nesibijok, čia tiktai mirusie
ji. Mirusieji nenubunda ir ne
trukdo gyviesiems. Pasakos 
apie vaidinimąsi plepalai se
nų bobų. Ir kam čia nubusti? 
Visi šie žmonės niekad ir ne
gyveno
nigus ir perėjo per žemę kaip 
šešėliai, bijodami 
jodami liuoso j
džio, tik klausdamies ir dairy- 
damies. Jie perėjo per žemę 
kaip šešėliai ir įsigijo šiuos ant
kapius... O, kaip jie bijojo ir 
nekentė manęs, lyg 
ilgesnė diena galėjo 
jiems

jie tarnavo, kaupė pi-

ryvenimo, Li
lėj imo ir zo-

kad viena 
atidengt 

gyvenimo .slaptybes, 
lieips vaikščiojantiems numirė
liams; lyg kad jų išėjimas iš 
gyvenimo nebūtų paliuosavi- 
mas vietos-, kurios jau senai ne
kantriai laukė kiti; lyg kad li
ko apie juos kitokių atsimini
mų, apart šių paminklų.”

Sniegas sustojo snigęs. Tam
sa išsisklaidė ir persimainė į 
malonių minkštų šviesą. Senis 
pamatė save ruimingam augš- 
tam kambary, kėdėje, netoli di
delio lango, pro kurį buvo ga
lima imatyti ' augštus sniegu 
apdengtus medžius. Netoli jo 
buvo keletas senų ir jaunų 
žmonių, kvėpavusių iega ir svei
kata; iš jų veidų buvo maty
tis, kad jie patenkinti ir lai
mingi. Senis jautė, kad jis 
apsuptas draugų, kurie žiuri į 
jį su meile ir sąjausmu.

—Nuo to laiko, kaip pasauly 
nebėra skurdo,— tarė vienas 
draugų, - mes kiekvieną dieną 
ką nor> iškovojam dėl gyveni
mo ir laimės. Nė viena diena 
nepraeina veltui. Tarp darbo 
ir pasitenkinimo musų spėkos 
išsisemia iki dugno—mirtis ta
po miegu išsinešiojusio kūno, 
mes nueinam į amžiną atsilsį 
prisisotinę gyvenimo linksmy
bėmis, bet nepavargę nuo gy
venimo ir mes žinome, kad už
tekanti saulė vėl apšvies žemę 
dėl drąsaus ir šviesaus gyveni
mo ir įaimės, ir kad nuėjusieji 
paėmė ir įnešė savo dalį pilnai.

Senis* šypsodamasis skendo į

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ 

Išmokama Amerikos 
leriais į 4-5 dienas. 

Musų Kainos 
$5.00 kainos 
10.00 . 
15.00 . 
20.00 . 
25.00 . 
35.00 . 
50.00 . 
75.00 . 
100.00 
200.00 
300.00 
400.00 
500.00

Do-

$6.15

. 16.35, 
. 21.45 
. 26.55 
. 36.70 
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50
306.00 
407.50 
509.00

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mą

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Sūbatomis 9:00 iki 8:30

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

ĖST

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

iki

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2
8 vuk. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

. ...................................—m............. .. .■■■■

m

INVESTMENTAI
Kuomet jus pirksite 6% Pirmus Morgičius 
čionai, jus padarysite SAUGIAUSI invest- 
mentą savo pinigų.

Mes turime didelį surašą morgičių dėl pa
sirinkimo. Kiekvienas jų yra parinktas dėl 
jūsų per specialistus — todėl jie yra saugus. 
Ar jus pirksite už $100, $500 arba $1000 
morgičius, jie yra banko padaryti ir banko 
rekomenduojami, todėl yra saugus. 
Pasirinkite sau dabar.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS
Managcris Lietuvių Departmento

CENTRAL7“BANK
1112 West 35th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

ZC1UCAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Valandos ' nuo

A. L. Davidonis, M. D
4910 So.Michigan Avė.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

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

DR I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pūliniai) 1193 

Namų Telefonas Cliesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
,, * . j nuo 9 iki 11 v. rytoVala,ldos I nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Te!. Boulveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
’ LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILK

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, Jll.

I D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITISP. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS 
Dcntibtas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Ileinloik 2615
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t PRADEKI!
NAUJUS

CHICAGOS 
ŽINIOS

NUO GENTKARTES
IKI GENTKARTES

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

dentistas
1340 So. 48th C t., Cicero, III.

1 Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

METUS $30,000,000 GRAFTO

TINKAMAI
Gaukit 6% už savo pinigus in
vestuojant j musų pirmus mor- 
gičius ir auksinius bonus. Atsi- 
šaukit i musų bankų ir gaukit 
reikalingas informacijas kas 

link geriausio budo dėl investa- 
vimo savo pinigų j saugiausius 
bonus su dideliais nuošimčiais. 
Didelis pasirinkimas musų in- 
vestmentų yra dėl jūsų patarna
vimo.'

Echvin A. Olson, federalinis 
distrikto prokuroras, kuris pa
sitraukia iš savo vietos sausio 
1 d., savo raporte VVashingto- 
nui sako, kad Chicagoje kasmet 
sumokama $30,000,000 grafto 

.'policijai ir politikieriams už jų 
teikiamą apsaugą munšaino, 
tvirkavimo ir gembleriavimo 
urvams.

Bet federalinio 
štinė esanti caca. 
mis federaliniai 
keturius metus 

1 1 x* karciamu

Peoples Bank

Tūkstančiai taupių tėvų ir motinų 
yra suradę, kad ši įstaiga yra di
deliu patarnavimu dėl apsaugoji
mo jų sutaupytų pinigų ir invest- 
mentų. Jus taipgi surasite didelį 
parankumą laikydami savo sąskai
tas šiame banke.
40 metų konservatyviško ir atsa
kančio bankinio biznio tai yra re
kordas kuriuo mes didžiojamės.
Jus irgi turėturiiėt prisidėti su sa- 
Y,o taupymo sąskaita prie didžiau- 
sios slavų bankos Jungtinėse Val
stijose.

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1900 Blue Island Avė., Chicago, III.

“OREMUS”
1) “Oreinus” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų lig’Į, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že- 
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Puletekį ir užfsilaikyms, šla
pumo. Geriamos j vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka pu pri- 
siuntimu $2.15.i
2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun
timu 60c.

H. LEIBOWITZ
Persikėle j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedaliomis uždaryta.

3302 So. Union Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

V. *Kapitalas ir 
Perviršis 

$2,000,000.00 kimball!
prokuroro ra
jos pastango- 

teismai per 
uždarę 2,000 

ir munšaino u?vų.
Butų buvę galima uždaryti net 
ir 60,000 tų urvų, jei juos už
darinėtų valstijos teismai. Esą 
valstija turinti daug teisėjų, 
kuomet yra tik trys federali- 
niai teisėjai, kuriems mažai 
laiko lieka rūpintis su injunc- 
tionais. Viso per keturius me
tus federaliniai teisėjai nutei
sė arti 10,000 žmonių, kurie 
gavo bendrai 1,745 metus kalė
jimo ir $2,603,637.77 pabaudos.

ŽEMOS KAINOS

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

patarnavi-

TEGUL NAUJI METAI 
SUTEIKIA JUMS IR JŪ
SŲ ŠEIMYNAI DAU
GIAU SVEIKATOS, PA
SISEKIMO IR LINKS-
MYBIŲ.

DR. S. A. BRENZA
4608 3.,. Ashland Avė.

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbi} garantuojame.

Teisingas ir mandagus 
mas. t ..

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visiems špo
sų mylėtojams, kad aš Sau
sio 14 d., 1927, apleidžiu Chi- 
cagą. Taigi, kurie norite im
ti lekcijas, pamokas “magi
jos paslaptybių” arba įsi
teikti knygeles, ir magiškas 
kazyras, kreipkitės ypatiš- 
kai, arba prisiųskite <$1.00 
(dolerį) per laišką pareika

laudami magijoš paslapčių.
Mano adresas:

3249 South Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Yards 6449
Laikas tik iki Sausio 14 d. 
PROF. J. ČEKANAVIČIUS

RESURSŲ VIRŠ DEVYNIOLIKĄ MILIONŲ DOL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

3514-Į6 Koosevelt Rd.

Oreinus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

J-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip NaujieUna

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

DEL SAUGIŲ, 7.2% ĮPLAUKŲ ,

Investuokit Savo Pinigus į 
the Rapid Transit Company

Aprubežiuotas skaitlius Šerų “L.” linijų dabar 
yra pasiūlomas lengvais išmokėjimais

Jus esate kviečiamas tapti vienu profit-sharing partneriu Ra
pid Transit Kompanijos, kuri suteikia Chicagai ir priemies
čiams greita ir atsakančia elevatorių transnortaoija*

Yra greitas, lengviu budu važinėjimas Chicagoj pigiomis kai
nomis, the Rapid Transit Kompanija džiaugiasi patarnaudama 
augančiam miestui 3,000,000 gyventojų. Jos linijos eina iš 
vidurmiesčio j šiaurę, j vakarus, į pietus, j visas dalis miesto 
ir priemiesčius. r

Inžinieriai pripažysta, kad Rapid Transit Kompanijos linijos 
sudarys tvirčiausį pagrindą Chicagos transportacijos siste
mos ateityj, nes reikės patarnauti labai greit augančiam mies
tui. Chicago turės gyventojų apie 5,000,000 1950, taip yra 
spėjama.

Dividendų Čekiai Atsiunčiami Jums 
Kas Mėnesį

Aprubežiuotas skaičius 7.2%/ Prior Preferred šėrų yra gau
namas dabar. Jų par value yra $100 Šerui. Dividendai 60c už 
šėrą yra siunčiami savininkams kas mėnesį*

I » *
Jus galit pirkti vieną arba daugiau Šerų už cash, arba lengvais 
išmokėjimais jei norit, $10 įmokėti ir po $10 į mėnesį, šeši 
nuošimčiai yra jums mokami kol jūsų pinigai nėra išmokėti už 
Šerą. Jei negalėtumėt išmokėti, jūsų pinigai bus grąžinti.

Tapkite partneriu biznyje teikiančiu Chicagai greitą trunspor- 
taciją—ir džiaugkitės dalyvaudami greit augančiame mieste. 
Rašykit tuojau dėl gavimo literatūros. Vartokit kuponą.

Faktai.
' apie

Rapid 
Transit 
Company
Operuoja 226.61 mylias 
linijų ir turi 1906 karų. 
Operuoja 5.300 trauk- 
nių kasdien.

Turi Chicago I žemės 
t:ck. kiek užima visas 
VVashington Parkas.

Turi namų vertęs $94,- 
536,047 ant pagrindo 
apskaitliavimo per Pub
lic Utilities Commission 
of Illinois.

JI turi te'sę dar daug 
metų veikti.

Kiekviena;, doleris 
Prior Preferred žirų yra 
nnremtas su assets apie 
$4.50.

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

X 
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I Utility Securities Company
■ 72 West Adams Street, Chicago |
1 Aš norėčiau, kad jus atsiųstumėt man literatūros apie 7.2%
I Prior Preferred šėrus Rapid Transit Kompanijos. Aš supran- I
i tu, kad už tai man nebus jokios atsakomybės. * I

Vardas .............. u.......... ......................................................... .
I x I
| Gatvė ............. |

Miestas ...................................... Valstija.............................~.......

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbąjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose. z

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

LIETUVOS SALŪAINES
Šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

Kurie dar mylite Lietuvą, ir no
rit Lietuvos pramonę paremti, tai 
pirkit ir vartokit Lietuvos saldai- 
nes.

Kas tiktai galite, nepraleiskite 
Kalėdų švenčių be Lietuviškų sal
dainių. Turime įvairių rųšių, ge
riausių saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V. M. Stulpinas & Co.
331 r So. Halsted St., Chicago, 111.

Yards 6062.
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Šitas gražus Player Piano setas tikra

Radio

BUDEJOS
Chicago, III7 ėl. Boulevard 4705-8-7

8764
44168

8730

16045
16047
16036
16035
16034
61002

16046
16050

44220
8740

43677
44119

8763
43602

8424

16038
16037
16023

16041
16044
16048
16040

26036
26030
26020
26021

26026
26027
26033
26004

Mylėki tėvynę 
Sudiev Tau 
Pas Močiutę Augau 
Oi mergele mergužėle 
Plauk dainelė 
žąselė ir Sėjau rūtą 
Vilniaus Kalneliai

Radiola 25 už
Radiola 20 už
Radiola 28 už

Anksti Rytą Kėliau 
Muzika Muzika 
Garbingas lietuviškas 
fox trot

Kas do dyvai ir as 
įšokau į kamarą 

Godelės
Lietuviais esame, gimę

SI 65 
$115 
S265

STOKAS IŠ 500 PIANŲ, PHONOGRAFŲ, RADIOS, LAMPŲ, PANATROPŲ. REIKALAS YRA PADARYTI 
VIETOS DEL RAKANDŲ, UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS. IŠPARDAVIMAS ABIEJOSE KRAUTUVĖSE

Radios jumis palinksmins. Visados galite pirkti 
ant dalinių išmokėjimų

Oi Berneli Vienturį ir Visur Tyla
Dul Dul Dūdele ir Bernuželi Nesvoliok
Stasys ir Plaukia Sau Laivelis

Indainavo ŠIAULIŲ CHORAS
Šeriai Žirgelį ir Oi Žiba Žiburėlis
Kur bėga Šešupė ir Važiavau Dieną
Lietuva Tėvynė Musų ir Tautiška Daina
Ant Kalno Karkliai Siūbavo ir Oi Žiba Žiburėlis

KOMIŠKI REKORDAI
Danįies Išrovimas ir Šmikis Dainininkas
Sunaus Logika ir Bevaikis Pas Daktarą 
Parapijos Komitetas Įgaliotinio Pasipasakojimas 
Juokai ir Pastorius

Įgrajino KAUNO KARIŠKAS BENAS
Noriu Miego ir Suktinis
Klumpakojis ir Našlys
Berniukas ir Šiaulių Polka
Eikit Seniai Į Kampus ir Šok Mergyte Per Virvutę

Gulbransen Registering Pianas vėliausio pada
rymo ir groja geriau kaip kiti pianai už $450 
Kimball Grojiklis už........... $235

Muzika
Ei Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas

Lietuviški šokiai
Senelė (Polka) ir Gražuolė (Polka)
Kitayanka (Polka) ir Kaimiečių (Polka)
Katrytė ir Marytė (Polka)
Linksmas Medžiotojas ir Linksma Porelė (Polka)

Columbia Viva-Tonal Phonografai. Pastebėtinai 
gyvumas balso. Kainos 

$45 $90 $115 $150 $165 $175

Šitas gražus vėliausis setas Freshman Electric 
nereikia nei baterijų, su viskuo už $145.00 
Kitas Freshman 5 tūbų už ............ $39.00
Freshman Cabinetas už $69.50
Freshman Aristocrat už .......................$99.50

26018
26017
26011
26002
10224 Radviliškiu Šokis ir Pas Kaimyną
10032 Kirta Polka ir Mein Lesein Polka

16039
16049
16043
l€į053

NAUJAUSI LIETUVIŠKI ODEON REKORDAI
26029
26028
26035

NAUJU REKORDU KAINOS PO 75c ,
NAUJI LIETUVIŠKI COLUMBUOS REKORDAI

Indainavo JONAS BUTeNAS
Mes Be Vilniaus Nenumirsim ir Girtuoklio Daina 
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė
Išgėriau Septynias ir Lopšinė Daina
Oi Kai Aš Pas Močiutę Augau ir
Eina Garsas Nuo Rubežiaus
Lakštingalėlė ir Augonelė
Kada Noriu Verkiu ir Ant Ežerėlio
Aš Išėjau Į Girelę ir Vai Varge, Varge

Indainavo JUOZAS BABRAVIČIUS
Gile Sodo Rymavo ir Švint Aušrelė
Lolita ir Aprile
Ne Margi Šakalėliai ir Bernuželi Nesvoliok
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka
Kur Bakūžė Samanota ir Augonelė
Karveleli ir Plaukia Sau Laivelis

Indainavo Bėžienė ir Čerienė
Muzika ir Dainuok Sesute Lapunėle

Šitame išpardavime už............... a.....$295.00
Stf 50 volelių Lamp Benčius 

Ant lengvų išmokėjimų

Q. R. S. IR U. S, NAUJI ROLIAI

įfflj ja ■ Pcmatrope
H® MM Yra naujas muzikos in-iEli i M strumentas, vienatinis pa-iįffil H šaulyje. Duoda gražų bal-

są. Kainos po
g ® $90 $250ir augščiau

' Brunswick nauji Phonografai.
Kainos labai žemos

200 Phonografų. Kainos po
$15 $20 $30 $65 $39 $95

Brunswick Radiola Pho-
nografas ir Radio kra-
bute 4 tūbų už $125 . gjS&BaU
Brunswick-Radiola 6 tu- ■BM
bų už $225 fflĮHriFMilI
(i lubų Radio, nereikia ĮMį ĘmB
nei baterijų, su elektri-
ka už ............. $99
5 tūbų Radio setas. Vis- o
kas už ....... ■'....$52 v

.____ ___ .___ Radiola 6 tūbų, nereikia
ne* dratų. Viskas $119

■ iii ' Hi 1Autorizuoti Dealeriai 
B S l' i Atwater-Kent, R. C. A.

į N] T Freshman, Zeneth
• f ? Radiolų, 30 kaip ant pa-

[ j| veikslo, nereikia nei bate-
i | rijų nei dratų. Tai yra vė-

* į liausiąs stebuklas
12 tūbų.

3343 SOUTH HALSTED STREET \ 3417-21 SOUTH HALSTED STREET

cNew and Improved

44107
43658
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Švarios Minkštos 
Anglys

VVest Virginia Block 
tonui ...............................
Šmotais anglys taip kaip

Baltimore ir Ohio

Telephone Roosevelt
JOHNSON BROTHERS

2250 Blue Island Avė.

$9
senos

2242

Chicagos Žinios
PENKI ŽMONĖS UŽMUŠTI 

TRAUKINIŲ.

Trys žmonės, Nicholas Bran- 
sen, 42 m., savininkas Re- 
liable Express Co., 12214 llar- 
vard Avė., ir du darbininkai, 
Harry Swan, 40 m., 40 E. 107 
St. ir Frank Devlin, 10600 La-

VELIJU NAUJŲ 
METŲ VISIEMS 
PAŽĮSTAMIEMS, 
DRAUGAMS IR 
KOSTUMERIAMS 

APTIEKORIUS

BENOŠIUS
1616 W. 47th St

TEGUL NAUJI METAI SUTEIKIA

JUMS IR JŪSŲ ŠEIMYNAI DAU- I
GIAU SVEIKATOS, PASISEKIMO

IR LINKSMYBIŲ.

THE PULLMAN ICE & SUPPLY CO
MANUFACTURERS OF PURE ICE

S. A. BRENZA, Pres. .

A. A. ENZBIGIEL, Sekr. ir Iždin.

Išreikšdami didžiausią padėką už rėmi
mą ir prisidėjimą prie išauklėjimo šios 
Didžiausios Auksinių, Deimantinių bei Si
dabrinių Daiktų Krautuvės Ciceroje. 
Linkime visiems musų Rėmėjams, Prie- 
teliams ir Draugams Laimingų Naujų 
Metų.

A. F, POCIUS
Laikrodininkas

4930 West 14th Street, Cicero, III.

BUDAVOKIT STIPRUMA
Apsisaugokit nuo žiemos pavojingų slogų

Dabar
Gydoles - Tonikas - Laxative

Pirmiau

žiema, su savo didėlėmis permainomis oro, sniegu, sli- 

(iumu, darganomis, vėju ir lietumi yra labiausiai pa
vojingas sezonas visuose metuose. Mažos, slogos 
tankiai išskysto i Gripų, Pneumonijų, Influenzų, 
Difterijų ir daugelį kitų pavojingų ligų ir yra priežas
timi mirties. Vienatinis tikras būdas apsisaugojimo 
nuo slogų, tai užlaikymas savo kūnų stipriu, kad kūnas 
galėtų atsilaikyti nuo slogų bakterijų — užlaikykit 
savo vidurius liuosus ir veikiančius ir budavokit savo 
sistemų su geru tonikų. SALUTE BITTER VYNAS 
yra žolių gyduoles, bet ne gėrimas. Tai yra tonikas, 
kuris budavoja sistemų ir laxative, 1 kad užlaikius 
skilvį liuosu ir veikiančiu — tikrai apsaugoja nuo 
slogų ir budavoj a sveikatų vaikų, vyrų ir moterų. Pa
bandykit butelį šiandien gavo vaistinėj.

. /. į Reikalauk iš
SALUTE MANUFACTURING CO,

616 W. 31st St, Chicago, III.
Tei. Boulevard 7351

PAS VISUS GERUS VAISTININKUS

fayette Avė., liko užmušti llli- tymo kontraktorių ir namų sta- 
nois Central traukiniui prie 121| tytojų unijų tarybos.
ir Harvard Avė. užbėgus ant 
didelio rakandų gabenimui tre
ko, kuriuo jie važiavo.

George E. Robbins, 50 m. ir 
jo žmona Margaret, iš Ottavva, 
III., liko užmušti Elmhuist 
priemiesty elektrikiniam trau
kiniui užbėgus ant jų automo
bilio. Jie buvo sustoję ties bė
giais, .bet turbūt manydami, 
kad dar spės pervažiuoti, vėl 
paleido automobilių ir pakliuvo 
po traukinio ratais.

kurį sirgo ir gulėjo lovoj, rasta 
jau negyvą.

Kraujo, odos, chroniškas

PASIDAVĖ UNIJAI

MERGAITĖ NUTROšKO NUO 
SMALKIŲ.

Sugryžusi namo po nesėk
mingo ieškojimo darbo, tetule 
Helen Zuchiavvicz, 21 m., 16Ž6 
N. Paulina St., rado savo dvi 
giminaites, Florence, 6 m. ir 
Irene, 12 m., pritroškusias nuo. 
krosnies smalkių, tečiaus pasi
sekė jas atgaivinti. Bet. Floren
ce dvynukę sesutę Eleanor,

Dekoravimo ir malevojimo 
kontraktorių asociacija atsime
tė* nuo Landis “citizenų” komi
teto ir padarė trijų metų su
tartį su painterių unija, kurioj 
pasižada samdyti vien unijis- 
tus painterius ir mokėti unijos 
mokestį, taipjau laikytis visų 
sutarties sęJygų tarp namų sta-1

naro

NELLA URBONIENĖ 
Po tėvais Ridikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 dienų, 8 valandą ry
to, 1926 m., sulaukusi 27 metų 
amžiaus; gimusi Chicago, Ilk, 
paliko dideliame nubudime sa
vo vyrą Walterj, dvi dukteris: 
Florence 7 metų ir Nellie 6 
metų, tėvus, seserį ir brolį. Kū
nas pašarvotas, randasi 7359 
So. Paulina St.

DELORES SHIMKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gruodžio 30 d., 2:30 vai. 
po pietų, 1926 m., sulaukus 
3 mėnesių amžiaus. A. a. De- 
lores gimė Sept. 29, 1926, 
Chicago, III. Paliko didelia
me nuliūdime motinų Juzefų 
po tėvais Kalašinskaitė, tėvų 
Jonų ir gimines. Kūnas pašar- 
volas randasi 6542 S. Wash- 
tenaw avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 3, 1927, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioj atsibus 
gedulingos pamaldos už ve- 

sielą, p iš ten bus nu- 
I šv. Kazimiero ka-

lionės

a Shinikaitės gimi- 
ir pažįstami esat 
kviečiami daly- 

ir suteikti 
ir

a+a
JUOZAPAS MATUKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 d., ii vai. iš ry
to, 1926 m., sulaukęs apie 37 
metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Kauno rėdybos, Kėdai
nių apskričio, Ariogalos par., 
Didžulių kaimo. Paliko dide
liame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius brol) 
Antanų Amerikoje, Lietuvoje 
paliko senus tėvelius ir dvi 
sesutes. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3307 Auburn avė.

Laidotuvės įvyks sausio 1 
dienų, 9:01) vai. iš ryto iš na
mų j Tautiškų bažnyčių ir į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Matu- 
kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų it* atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame

Brolis Antanas Matukaitis.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 ild 1U. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd 

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 1464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIU AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimui amų aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. NedėlioJ 10 11d 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Laidotuvės įvyks .šeštadieny 
Sausio 1 dienų, 1927 m., 11 va
landų ryto iš namų j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Nellos Urbonienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterįs, Tėvai, Sesuo, 
Brolis ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

pi nes.
Visi 

nės, draugai 
nuoširdžiai
vauti laiodtu/ėse 
jai paskutinį patarnavimų 
atsisveikinimų.

Tėvai ir giminės

Laidotuvėse * patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

PRANEŠIMAS
South Sldės Lietuviams

Aš atidariau siuvėjo dirbtuvę. Da
rau ant orderio drapanas, taipgi 
taisau, valau ir dažau. Senas dra
panas padarau kaip naujas. Užtik
rinu, kad visus užganėdinsiu. Kvie
čiu visus atsilankyti.

Harper Tailor 
JOS. BELIACKAS 
6435 Harper Avė.

ANTANAS STROCKIS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gruodžio 30 d., 8 vai. ry
to, 1926 m., sulaukęs apie 60 
metų amžiaus. Gimęs Budrai
čių kaime, Žagarės valsčiuje, 
Šiaulių apskričio. Paliko di
deliame nuliūdime du brolius 
Grand Bapids, Mich. Aleksan
drų ir Vincentų ir pusbrolį 
Kazimierų Lest mišką Ameri
koj, Lietuvoj moterį ir sūnų. 
Kūnas pašarvotas randasi pas 
graborių Masalski, 3307 Au
burn avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
Sausio 3 d., 1927, 9:30 valandą 
ryto iš graboriaus Chapel į 
Tautiškas kapines. f

Visi a. a. giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.

Nuliūdę liekame

Pusbrolis Kazimieras 
Lestauskas ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tek

Beverly 2300

Del informacijų kreipkitės j 
jos namus Hemlock 3479.

KUŠTANTI N Ab’ 
MALKIEVVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 29 dieną, 4:45 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
39 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Šiaulių parapijos, paliko dide
liame nubudime brolį Stanislo
vų ir brolienę, o Lietuvoj bro
lį Mamartj ir brolienę ir sese
rį Mokolinų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3945 West 
55th PI., arti Cravvford Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Gruodžio 31 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kostantino Malkie- 
wicz giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Broliai, Brolienės ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

ANDREJUS SH1KŠN1US
Pcrsiskyrfi su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 <1., 1926 m., su
laukęs apie 37 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje, Kauno rčd., 
Tauragės apskr., Naumiesčio 
parapijos, Pipiškių kaimo. Pa
liko dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
2 se.seres: Emilija ir Zofija 
Amerikoje, Lietuvoje paliko 
du brolius: Jonų ir Antanų ir 
senų motinėlę. Kūnas pašar
votas randasi 331)7 Auburn 
avė.

Laidotuvės įvyks sausio 1 
dienų, 2 vai. po pietų iš na
mų j Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Andrejaus Shikš- . 
niaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Seserys Emilija 

ir Zofija.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.

EDVARD BAKŠEVIČIUS 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

HAROLD R. SITTIG 
Angliškojo Skyriaus Vedėjas

Linkime visiems musų draugams ir kostumeriams laimingų 
naujų metų ir daug gerovės! /

Siųsdami jums musų nuoširdžius linkėjimus, mes kartu kvie
čiame lietuvius naudotis musų patarnavimų ir musų namais, 
kurių mes turime didžiausi pasirinkimą ir galime užganėdinti 
kiekvieną.

W . 1 layden .
4336 South Kedzie Avenue 

Telefonas Lafayette 8600 Chicago, Illinois
,...1BU............... «

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fhirfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J. F, R ADŽIUS
Pigiausias Lietavis 

Graborių Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame 
sanžiningas ir nebrangus, 
kad

reikale, visuomet esti 
todėl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, IJL

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzainuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 5213 
Privatiniai Arubulansai
I. J. ZOLP

Graborius ir Pagrabų Direktoriui
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ai naktį.

1646 W. 46lh SU Chicago, III.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams. 
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.

2205 Laite St., Melrose Park, Ilk
Phone Melrosė Park 797

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto / dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir KPagrabam« 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

, IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuvių Rateliuose Pt ojuešiiiiai SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
Iš Birutės

Šįvakar sulaukimui Naujų 
Metų “Birutė” laiko linksmą 
šeimynišką vakarą Mildos svet.,

Dar kartą primename ir 
kviečiame Birutės rėmėjus ir

ir links-

North Side. — Teatrą ir šokius 
rengia LSS. 81 kuopa, Šeštadieny, 
sausio l dieną, I.iuosybSs svetainėj, 
1822 VVabansiu Avė. Įžanga 50 cen
tų. Pradžia nuo 7:30 vai. vakaro. Kas 
pirks bilietų ifi anksto, gaus už 40c, 
o prie durų bus imama 50 centų.

— Komitetas

NUOMON ofisai; vieta tinka den- 
tistui arba daktarui. 2643 W. 71 St.

KAMBARYS vienam vaikinui, 
karštu vandeniu šildomus, elektra, 
maudynės ir vlennm karui garažas. 
6551 So. Talman Avė. Hemlock 3740.

FLATAS I ruimų rendai. Nauji 
kambariai. 4928 So. Komensky uve.

draugus 
mai visi
tų.

atsilankyti
sulauksime

Birutė 
rėmėjus

sveikina 
it priete 

Metais. — I

VISUS savo

lirų te.

North Side

St. Charles, III. — Pranešame 
priklausantiems nariams prie že
miau minėtų St. Charles našelpinių 
draugysčių, kurios pageidauja su
sivienyti j vienų bendrą draugystę: 
I) Didžio I.. K. Vytauto, 2) š. Jur
gio Kareivio, 3) I.iuosybes, I) Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų draugystei, 
kad bus laikomas estra susirinki
mas kas link suvienijimo, nedėlioj. 
sausio 2 d., 1927 i _
I v:.l j... piety, IS įrson;. ' „j,, tt|)|ink.
East Main strvet, St. Chai les, III. , * ( ,
Kviečiame visus atsilankyti, nes J, VARNAGIS
bus svarbių klausimų, kuriuos rvi- ..n-- A h Ą
kės išrišti. —Veikiamasis Komitetas

NUOMON 3 kambariai ant 2 lubų, 
yra šiluma, elektra, gasas, neforni- 
šiuoti, rendos .>45, 3502 W. 66 St.

GERA proga Drugštorninkui. 
dėl 

biz-
Rendon storas tinkamas

II IIIJIIIIl’i IHUUIHJ,

m. Prasidės kaip Drug Store. Nėra panašaus

Didelį metinį Italių rengia Lietu- | 
viška Tautiška Draugystė Vienybė ’ 
gruodžio 31 d., penktadienio vaka
re. kaip 7:30 vai., M. Meldažio sve
tainėj, 2212 \V. 23 PI. Taigi katrie 
norite linksmai praleisti senus me
tus ir pasilikti Naujus Metus, tai 
nepraleiskit progos atsilankyti ant 

rengiamo baliaus. Bus, * 
gera mitziky, kuri gros naujus šo- — 
.Jus visą naktį. Atsilankę nesigai-

Lietuvių Liuosybės svetainė.
1822 W. \Vabansia avė., kuri 
buvo šios kolonijos lietuvių 
centras ir kurią vietos lietuviai 
mėgo, jau vėl perėjo j Draugijų Vienybės 
Sąrišį. Sakoma, kad jinai tapo įį- 
žymiai aptaisyta ir apšvarinta, lės. Kviečia visus draugystė

Vienybė.

RENDON didelė kampinė 
krautuvė, 46x21. tinkanti bile 
kokiam bizniui, henda pigi, ly- 
sas kaip ilgai norit. Lietuvių 
apgyventa vieta, Brighton Par- 

2500 Pershing Kd.

Lietuvių draugijoms ši avėtai-, 
nė yra prieinamiausią Ir pato
giausia.

RENDAI ruimas pavieniam ar ve
dusiai porai. Gali namie gamint val
gį. Esu tik viena ypata. Kambariuose

Ateinantį šeštadienį, sausio 
1 dieną, šios salės bus lyg ir 
Įkurtuvės. LSS 81 kuopa duos 
puikų programą ir šokius. Pra- 

vakaro. 
apžiūrėti 

programą

..Pranešimas Chicagos Liet. Audi
torijos bendrovės direktoriams ir 
atstovams. •Kiekvienas būtinai pri
valot pribūti į balių gruodžio 31 d., 
7:30 vai. vakare, Auditorijos svet. j 
UŽ neatsilankymų bausmė pagal nu
tarimų. —P. Lietukas, rašt.

yra vana, elektra.
5713 W. 64th PL

CIearing, 111. Netoli Argo, 
j Iš Chicagos galima privažiuot 
1 St. karais.

63

džia nuo 7:30 vai.
Nepamirškite ateiti 
svetainę, išklausyti 
ir linksmai pasišokti.

— Reporteris.

Sugrįžo iš Londono 
p-lė Viščiuliutė

Vakar Rrjžo iš Londono 
p-lė Agota Viščiuliutė. Ji tre
jus metus su viršum dh’bo Lie
tuvių Atstovybėj Londone.

P-lė Viščiuliutė yra naujie- 
nietė. Prieš išvykimą į Angli
ją ji keletą metų dirbo “Nau
jienose”. —R.

J1ESK0K LAIMES PAS
C. P. SUROMSKI CO.

TIKRAI rasi. Perkam, par
duodam ir mainom namus,
farmas, lotus, visokius biz
nius. Taipgi pardavinėjam 
geriausių išdirbyščių auto
mobilius Franklin ir Paige

PARDAVIMUI 5 kambarių bun-' , DVI LIETUVAITES 
galow, karštu ^aritieniu apšildoma.1 
Parduosiu arba mainysiu ant vidų-j Mokina visokius šokius. Valandos tinio biznio. 5711 S. J rumbuti avė. nUo 10 val> ryto jki 2 pf) pietų ir .,a.
- • •1 ----------------------------- karais nuo 7 iki 9. Nedčldieniais nuo 1

po pietų.
2128 So. Halsted Street

Pirmos lubos ■

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų, 

21 kaip pas mus; jus niekur negausite

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kautų, seal trhnuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa- 
'trinkima' kitokių kaulų. Mes nu< f“''’im,," dažoni senus jūsų kautus ir jie iš- lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są- 
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas • pii? ,inu,H; N.uu,1^klt6H Pro-
Ir nnrnnšn idėlimns $t7 ko1 <lar J1 laukia Jus4l . . .

uskrat, $95. Didelis 
kitokių kautų. Mes

ir pamušo įdėjimas $17.
CAPITAL EUR SHOP

8 E. Randolph st.. Room 408

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pirmos klesos bu

černė prie A. P. storo, yra verta 
$3000. Parduosiu už $600 tiktai. At- 
sišiųikit 4550‘a S. Kedzie avė. Va
karais po 6 vai. šaukit

Tel. Hemlock 5939.

EXTRA BARGENAS

Pardavimui grosernė ir bučernė. 
Fikčeriai — pirmos klesos. Stakas — 
didelis. Turiu parduoti greit ir pi
giai. Priežastis pardavimo — neturiu 
patyrimo tame biznyje.

5124 So. Ashland Avė.

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas modemiškai jrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
jmokūjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai, 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti j gerų farmų, netoli Chica- 

, gos arba p lotus.
Taipgi turime bungalow ir gerų 

bizniavų ir rezidencijoms lotų pil
niausi pasirinkimų. Ateikit ir pama- 
tykit musų sųvastiSl

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avenue

Tel. Lafayette 8600

SOUTH SIDE
GROJIKUS pianas vertas $700 už 

$110, sykiu 90 rolių ir benčius. 6512 
So. Halsted St., 1-mos lubos.
--------------------------------------tų, 36x123, greitai augan- 

pardavimui restoranas ir soft čioj apielinkej, kaina $750, 
’ i 1 trečdalį įmokėti, likusius 

lengvais išmokėjimais. Ne
atidėliok, pirk tuojaus, 
dvigubink savo pinigus.

Kreipkitės. 
Z S. MICKEVIČE 

2505 W 63 St.

drink parląr. Priežastis pardavimo 
— liga. Geras biznis. 188 I£. 157th I
St., Harwey, III. ‘

PARDAVIMUI grosernė, Išdirb
tas biznis. Priežastis pardavimo 
svarbi, gausit bargenų. 3514 South 
Emerald avė.

rendai.1 Ki'osernč,5 ruimų _____
--------  - , j Karštu vandeniu apšildomas. ,nu

Dr-stė Lietuvos Vėliavos Ameri- ,
je Nr. 1 turės labai linksmų ba- moderniškas. Henda $45.00.

" x_,‘s......... •- 7119 So. Artesian Avė.Iių ir šokius su (rijais išlaimėji- ’ 
mais ant Town of Lake, subatoj, 
sausio I 
svetainėj 
gai ir draugės 
kyli į minėtų vakarų.

J. Dabulski.

subatoj,
1927 m., .1. Karaliaus 

■>. \Vood st. Drau- 
malonėkite atsilan-

Roseland. — Sausio 3 d., 7:30 va
kare' K. Strumilo svetainėj, 158 E. 
107 St., kampas Indiana avė. įvyks 
Lietuvių Darbininkų Namo Bend
rovės šėrininkų metinis susirinki
mas. šiame susirinkime bus išduo
tas metinis raportas. Taipgi bus 
svarstoma svarbus reikalai. Todėl 
visi šėrininkai ir šėrininkės atsi
lankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Draugystė Atgimties Liet. Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys savo 
metinį susirinkimą 2 d. sausio, Lie
tuvių Tautos parapijos svetainėj, 
35H1 S. Union avė., t vai. po pietų. 
Draugai-ės esate kviečiami atsi
lankyti būtinai, nes yra svarbių 
dalykų dėl

kviečiami 
nes 

aptarimo.
B. Dubinckienė, seki

Chapel, 816 \V. 31 St. 
paveikslai, eleętric lihgt

Raymond 
yra rodomi 
kiekvienų nedėlios vakarų nuo 7:30 
iki 9 v. v. Paveikslai žingeidus: 
istoriški, verti pamatymo.

G. Tamošius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JUOZAS Gražulis pajieško savo 

brolio Jono Gražulio, paeina įš Su
valkų, 
mo. 4 
Yorke. 
Oak I 
lies atsišaukti kuogreičiausia arba 
kas apie jį žino, busime dėkingi. 
Atsiliepti pas Joseph Kovarskis, 
2158 S. Western avė., Chicago, III.

Alytaus parapijos, Zaidų kal
inėtai atgal gyveno Nexv

Juozas serga ir randasi 
orrest, III. Prašome jo pa-

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI' apsivedimui vaikino 

rrba našlio nuo 35 iki 45 m. Turi 
būt laisvas ir nevartojantis svaigi
namų gėrimų. Aš esu našlė. Geis
tina, kad butų mylintis teisingų 
šeimynišką gyvenimų. Malonėkit 
rašyti laiškus, o aš duosiu atsaky
mų kiekvienam. Box 853, 1739 So. 
Halsted st., Chicago, III.

PAIEŠKAI! apsivedimui mergių 
nos ar našlės tarp 25 ir 35 metų 
: inžiaus, gero budo ir doro elgesio 
(persiskyrėlės neatsišaukit). Aš 
esu 36 metų, našlys, turiu pastovų 
darbų ir turto. Kreipkitės laiškais.' 

Ig. Grig, 309 So. 6th St., 
ST. CHARLES, ILL.

Rasta-Pamestakarus. Duosim naują auto- | 
mobilį už jūsų seną; kas tu
ri lotus arba narna, mainom įun>, M”1118 t x 27 d. Meldžiam pranešti,

musų šuo. Gausit radybas.
B. GURSKIS 

4410 S. Campbell avė. 
CHICAGO, ILL.

ant automobilio. Jei nori
parduot savo automobilį, at
vesk pas mus, gausi pinigus 
— CASH.

C. P. SUROMSKIS & CO
5833-35 So. VVESTERN Av

Tel. Hemlock 6151

Branch

3352 So. HALSTED St.
Tel. Yards 6751

ŽEMIAUSIOS kainos lo-

pa-

PARDAVIMUI namas Willow 2 iki 5 
Spring su bizniu (soft dink parlor) 
arba tik vienas biznis. Namas su < 
bizniu (cigar store). Našlė moteris - ■■ — 
negali apžiūrėti dviejų biznių ir 
priversta parduoti pigiai.

1622 S. Halsted st.

MORTGEClAi-PASKOLOS
2- Rl MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dieną^ • 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Piano Lekcijos

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 

i gražiai išmokti paskambinti, tai atei- 
! kitę 
i ma.

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA 1‘OftK AITE
4446 So. Sawyer Avė.,
Tel. Lafayette 4787

ĮVAIRŲS SKELBIMAI

DII>žIAUSIS BARGENAS
PABDAVIMUI bucernė ir 

biznio j dienų daro- 
ir dauginu. Galima 
įplaukas geroj prie-

RENDON fialas 3 kamb. ant 2 
floro, apšildomus garu. Mažai šei- Metų, 
mynai arba keliems vaikinams. 
Renda tik $15. Petras Pivoris, 4026 
Artesian st. i

NUOMON flatas, ant Bridgepor- 
to, garu šildomas, karštas vanduo, 
janitoriaus patarnavimas. E. A. \V. 
3210 S. Halsted st.

ANT rendos 6 kambarių flatas, 
naujam kampiniam name, karštu 
vandeniu apšildomas, renda pigi — 
$50 į 
parke.

mėnesį. Randasi Brighton

1457 S. Tai man avė.
Lafayette 0455

RENDAI kambaris vyrams. Pa- 
tvs valgį galit pasigaminti. |910 
liuble st.

RENDOS geras kambarys 
arba dėl dviejų, 

privatiškas įėjimus, 
Kambarys 

su elektra, su valgiu ar 
MRS. RATKEVICH, 

1820 Evergreen avė.
2 lubos, arti Milwaukee avė.

• T, • •geram vaikinui 
gerai įtaisyta, 
galima gyventi laisvai, 
šildomas su elektra, i 
be.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA pagyvenusi mote
ris. mokanti pagaminti valgius res
toranui. 188 E. 157th St., llarwev, 
III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MAINYS Pirmi Morgičiai

GAI. KAS patėmijot nedideli juo- 
’ s. Mums pražuvo gruodžio j 

pranešti, kur yra

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys vaiki

nui prie blaivų ir teisingų žmonių, 
mažoj šeimynoj; kad vakarienę pa
gamintų. Bile kurioj dalyj miesto. 
Praneškit laišku j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 S. Halsted St.

Box 94

SIŪLYMAI KAMBARIO
LUTU V IŠKAS MOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vvrams 
valgiu arba be 
$8 j savaitę su 

PETER 
1606 So.

arba moterims; 
valgio, $3 
valgiu, 
GADElKO 
Halsted St.

ir

štoras ir 3 flatų muro na
mas, vėliausios mados įtaisy- 

, . . ¥ k. .mai, karu lainė, prie pat ban-svarbios pnežasties., ko |r (|ideli(| leatro tinkamn 
bile kokiam bizniui. Mainys ant 
drabužių ar4>a shoe Storo, arba 
ant namo ar lotų.

CHAS. ZEKAS
4454 So. Western avė.

Į žiūroj. Aš negaliu toliau biznio 
varyti de! svarbios priežasties. 
Pasinaudokit proga iki Naujų1

Investuok savo pinigus j pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas <

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonioz 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
<2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
>04 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

65c iki

ST. MĄZRUM,
3116 So. Halsted st. 

Tel. Canal 6698

Jusliu Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

PARDAVIMUI bučernė, gera vie
ta dėl lietuvių, priežastis pardavi
mo — nesuprantu lietuviškai.

Canal 3127

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
Černė ir grosernė; didelis barge- 
nas. 2435 S. Leavilt st.

60 AKRŲ farma netoli Chi- 
t cagos, su budinkais, gyvuliais 
| ir mašinerijomis. Mainys 
miesto prapertčs.

CHA& ZEKAS
4454 So. Western avė.

ant iri

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 1 
laikom malevų, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

U4-

I PARDAVIMUI grosern? ir 
saldainių krautuvė, skersai gat
vės nuo lietuviškos mokyklos. 
Biznis senas ir geras. Priežastis 
pardavimo, netikėtas moteries 
susižeidimas.

1505 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
(mas 3 pagyvenimų arba mainy
siu ant mažesnio namo ar bile 
kokio biznio.

Phone Virginia 0451

PARDAVIMUI pirmi 
antri morgičiai, nuo $1000 
ir augščiau, pešanti nuo J 
iki 8% į metus. Tai yra sau
giausias investavimas pini
gų, kurie visada bus saugus.

J. SINKUS and CO. 
6959 So. Halsted St.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St.. Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

EKSTRA DEL CHICAGIEC1Ų
MOKYKLOS Tel. lafayette 8705—8706

MEDUS MEDUS
Grynas, garantuotas Wisconsino me-

ROBIN BROSRudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Kurie norite apleisti Chicagų ir 
negalite, tai aš suteiksiu jums pro- 

Aš turiu 3 namus, vienas 18 
. Ki- 

_ ____ _ garažas 
dėl 2 karų Trečias namas 12 kam
barių, rendos neša į mėnesį > $190. 
Mainysiu į jūsų namą . arba biznį. 
Viskas yra moderniška. Kas norit 
daryt su manim biznį, tai atsi
šaukit.

P. ŽOLĖN (JUŽACLIUNAS), 
8222 R. St., 

So. Omaha, Neb.

d“', .Wžym«sav° slconiu. 1 \vor- Kyvena 5 SemynO'.
ta už $1.01) arba 9 svarai uz $l.3.>, t namas 6 kambarių ir g 
per paštą pridekite 10c daugiau. At
sišaukite pas

A. SHERBY
5612 So. Marshfiekl Avė.

Už $1500 vertės $3500
Grosernė ir bučernė vokiečių 

tirštai apgyventa. .Puikus biznis.
1036 W. “ "

------------------------------------------i

SALESMEN
REIKALINGA 6 INTELIGENTIŠ

KI VYRAI, KURIE GYVENA SOUTH 
SIDE APIELINKEJ IR NORI PA
GERINTI SAVO GYVENIMĄ. JEI 
NETURI DARBA DABAR ARBA 
JEI TURI, BET' TIK DIRBI UŽ 
MAŽĄ MOKESTI, TAI MATYKIT 
MANE NEATBŪTINAI TUOJ PO 
NAUJŲ METŲ PANEDĖLYJE, SAU
SIO 3 D. NUO 9 VAL. LIGI 12 V. 
PRIEŠ PIETUS, O Aš IŠAIŠKIN
SIU IR PRIRODYSIU KUR JUMIS 
LAUKIA GERA ATEITIS, LAIME, 
LENGVAS DARBAS IR KUR GA
LĖSI PELNYTI PINIGUS BE 
SKAITLIAUS ANT ATEINANČIŲ 
METŲ. PALIK VISKĄ, UŽMIRŠK 
II: ATEIK PASIMATYTI SU MA
NIM ANT PASKIRTO LAIKO, O 
UŽ METŲ LAIKO BUSI DĖKIN
GAS MAN IR NAUJIENŲ LAIK-' 
RAŠCHT t ž PATALPINIMĄ ŠIO 
APGARSINIMO. NEPRALEISKIT 2 
ŠIOS PROGOS.

MORSti—RYAN AND DUFFY 
6257 SO. VVESTERN AVĖ. 

KLAUSKIT MR. FRANK O. 
KRAUSE.

31 SI.

' PARDAVIMUI Soft Drinks par- 
lor.
mo. I . v
siu trims metanus aar duuMiun. Ant 
pirmų lubų biznis ir svetaine. Ant 
antrų lubų 5 ir 6 kambariai. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon. Kreipki
tės bile kada — nepraleiskite pro
gos — bargenas.

John Balčius, 1301 S. Wood st.
Tel. Boulevard 6717

NAMĄ, grosernę ir bučeihę par
duodu arba mainau ant rezidenci
jos namo.

Parduosiu su namu ar be na-! 3 PAGYVENIMŲ
Perkančiam beinamo leasų duo- siu už $10,.>00, eash $2,500, kiti ant

PARDAVIMUI bųčernės fiktures, 
verti $4500, parduosiu už pirmų 
teisingų pasiūlymų. Hemlock 1506.

... . ............ ... ; — .

NAMAI-ŽEME
Proga mainininkams
IŠSIMAINO bizniavas namas, 

štorai ir 1 fintas, mainysiu ant 
fanuos, nepaisant valstijos

! IŠSIMAINO 3 flatų puikus namas, 
mainysiu ant rooming house arba 
bučernės,

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas, nevedęs, unijistas, paty- ’ 

iręs lame darbe. 1134 Indepondenco 
Blvd. |

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, mainysiu ant bizniavo 
mo. Namas gali būt su bizniu ar
ba be biznio.

nu

su
$4,

RAKANDAI IŠSIMAINO biznjavas namas su 
3 Storais; mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

lengvu išmokėjimų. 
'1'aipK* mes turim daug l>ur 

(Hiicagoj ir apielinkėj.
B. AUGUNAS, i 

9250 Cottage Grove avė. 
Tel. Chesterfield 0008.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalosv. Naujos mados -jttd- 
syniai. Kaina $8500, ant 59th 
Mozart.

SAVININKAS
7023 S. Mapievvood avo. 

Tel. Republic 9275

ir

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
augštų mūrinį namų su garažu, 
prie bizniavo* gatvės. Didelė krau
tuvė ir 6 kambarių flatas ^viršuje, 
randasi 5649 S. Ashland avė 
telefonubkit

Vincenncs 2207

arba

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslų j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloj’e jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jumi 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursai 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė 
nėšiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
8106 S. Halsted St.. Chicago. III.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS* 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainų taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu: ,

HOME CONSTRUrfTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt Š500

PARDAVIMUI labai pigiai 4 kam
barių rakandai; yra visai nauji, 
vartoti tik 3 savaites. Savininkas 
išvažiuoja j kitą miestų ir turi būt 
parduota j 4 dienas.

2130 W. Coultcr St. 
Ant pirmų lubų

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
namas, 3 štorai ir t7 flatų, namas 
kainoja $125,000. Mainysiu ant pri
vatinio namo, didesnio arba ma
žesnio, arba ant garažo.

IŠSIMAINO 300 akerių farma;

PARDAVIMUI
PARDUOSIU arba mainysiu bu- 

černę su namu arba be namo. Im
siu mažą namą arba lotą j mainus. 
Atsišaukti 6734 S. Barine avė. Tel. 
Wentwort’ 2235 po (i vai. vakare 
arba nedėtioj šaukite Virginia 0338.

NAUJŲ METŲ METINIAI 
BARGEGNAI

6—6 kanib. naujas muro namas, 
ąžuolo trimingai, vandeniu šildo
mas, puikiausiai išdekoruotas. Ran
dasi 7036 So. Artesian avė.

5—5 kamb. naujas muro namas, 
ąžuolo trimingai, pirmas flatas van
deniu šildomas, antro flato paipos 
išvestos. Viskas pirmos klesos. Ran
dasi 6830 So. Rockvvell st.

šie nauji namai pardavimui la
bai nužemintomis kainomis 
už budavojimo kaštus.
' Taipgi turiu lotą 30>< 125 prie 

Marųuette parko. Kas norite laimė
ti, atsišaukit greitai. <

JOS. VILIMAS
4405 S. Fairfleld avė.

Lafayette 5948

mainysiu ant lotų, buČernės arba js 
ant namo, nepaisant valstijos. Su1
viršinlnėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

tik

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
'rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/■ a ■ ■ ■ . į .....
KRAUTUVIŲ FIŠERIAI

Grosemių, Bu- 
Sėmių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

CfC^^specialurnas, Geras patar 
na vintas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
X ■ - ■■■■ ■ — >

ELECTRIcliONTRAKTORIlIS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimų. Jvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir tt.
VV. P. Stephan Electric <?o. (not inc) 

2522 So. Halsted St., Chicago 
♦Phone Victory 7452

pa-

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų

• PARDAVIMUI namas su bučer- 
nės Ir grosernės štoru, 2 flatai po 
6—6 kambarius, garažas, vandeniu 
šildoma, arti vienuolyno ir parko. 
Kas pirks Šią savaitę, gaus tūkstan
tį dolerių pigiau. Visados matykit 
savininką:

2553 W. 69 st.

Ar Jus Norite
didesnj užmokesnj, geresnes darb< 
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
naus išmokti to amato ir greitu lai-

Vfes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
<ad musų kainos bus <iel jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

Ir daugelis 
inusų didelėj

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

PARDUOSIU arba mainysiu mu- ku gauti gerą darbą su geru mokes
tinį namų; Storas ir 4 kambariai tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
gyvenimui, ant 33rd St., netoli So.' mokame besimokinant. Irgi mokina- 
Halsted St. Renda lahai prieinama. 
Mainysiu ant automoY ilio, lotų ar
ba ka jus turit. Matykit savininkų 
3422 Lo\ve avė. Yards 4669. Kotni- 
šinas agentams.

me važinėti. Instrukcijos $15.00 it 
dauginus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
scuųoų 

W. Madiaon Street

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė
Netoli Division Street
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