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Kalėjimai Lietuvoje 
pilni areštoutųjų

Lenkija ginas nemananti 
nieko prieš Lietuvą

I.L.G.W. unija stipriai atsako 
Maskvai į pakvietimą 

kongresan •
Kalėjimai Lietuvoj esą pil* Lenkai nemaną maišytis / 

dalykus Lietuvojni areštuotu
žmonės tiek raminas, kad per

vartas 
liejimo

padalyta be kraujo
Zaleskis skundžias dcl Lietuvos 

užsispyrimo tęsti karo stovi 
su Lenkija

čikagietis vakar gavo 
laiškų, kuriame auto-

Vienas 
iš Kauno 
rius, be kitką, rašo:

“Gruodžio 16 dienos vakarą 
nuėjome gulti ramiai, o ant ry-

VARŠUVA, sausio 6. Mar
šalas Pilsudskis staiga atsisa
kė nuo savo reikalavimo, kad 
trečdalys viso valdžios biudže
to butų skiriama kariuomenės

tojaus atsikėlę radom jau nau-' reikalams. Jis pranešė seimo 
ją valdžią. Naktį buvo padu- pirmininkui Ratajui, kad jei 
ryta revoliucija, žmonės tiek sejmas atsisakysiąs skuti io 
raminasi, kad nebuvo kraujo reikalaujamą sumą, arti 8 mi- 
liejimo ir dabar rodos viską* lionų dolerių, armijai, jis nebe
eina savo keliu. Daug žmonių prieštarausiąs, 
suimta ir dar vis suima. Kalė- l žsienio reikalų 
jimai pilni areštuotų, žinoma, 
daug nekaltų. Bet apie tai ne
galiu daugiau rašyti...“

Laiškas išsiųstas iš Kilimo 
gruodžio 21, taig pienktą dieną 
po įvykinto pervartoj

L Pacific and Atlantic Photo]

Lavonai 30 darbininkų, kurie prigėrė Hudson upėj, kucmct jų laivukas apvirto. Jie važiavo į Edgewater, N. J., 
dirbti. Ta nelaimė įvyko gruodžio 20 d.

Entered as second Class Matter Mareli 7, 1914, at the Post Office of Chicngo, III 
under the Act of March, 8, 1879.

Chicago, III. Penktadienis, Sausis-January 7 d., 1927
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Sharkey-Žukauskui gal 
teks imtis su Tunney

Tunney jau pasirašė $400.000 
kontraktą imtynėms dėl bok
sininko čempionato

ST. LOUIS, Mo., sausio 6. — 
Gene Tunney, sunkaus svorio 
boksininkų čempionas, šiandie 
pasirašė čia su promotorių Tex 
Richardu kontrakta sekamoms 
bokso imtynėms dėl čęmpiona- 
to. Imtynės turės įvykti atei
nantį rugsėjo mėnesį, New 
York e.

Einant kontraktu, Tunney 
už stojimą į rungtynes lutės 
gauti $400,000,/• ir be to dar 
30 nuoš. iš pelno sumos, kuri 
viršins $1,000,000. ■

Tunney oponentu 
ninko čempionato 
nors iš šių šešių 
boksininkų: Jack
(Juozas Žukauskas,
Jack Dempsey (buvęs čempio
nas), Jack Delaney, Paolino 
Uzcudun, Jim Maloney, arba 
Paul Berlenkack.

dėl boksi- 
bus kuris 
žymiausių

Sharkey 
lietuvis),

Jugoslavija atšaukus aktą 
prieš Radičą

ministeris
Zaleskis, kai Dėdamas sejino 
misijai užsienio reikalams 

užsienio politikos

ko
de!
pa-

dutarpu mums rupi 
pervartas Lietuvoje ir 
santykini su sovietų

Lenkijos 
sakė: 

“Šiuo 
dalykai: 
Lenkijos 

; Rusija,
i r

“Nežiūrint kai kurių Lietu
vos demagogų ir kitokių pio- 

' vokuojamų kalbų, Lenkija yra 
pasiryžus susilaikyti nuo bet 
kurių žingsnių, kurie galėtų su-

\\ AS1HNGTONAS, sausio 6. trukdyti taiką Europoj. Mes 
Senate prasidėjo vėl ginčai niekados neturėjome ir neturi-

Senatas vėl ginčijas dėl 
Lausannos sutarties

dėl ratifikavimo Lausannos 
prekybos sutarties su Turkija. 
Tie ginčai tęsiasi jau kelinti 
metai.

Kalbamoji sutartis, kuri bu
vo pasirašyta 1923 metais 
riipfpiiičio 6 dieną, duoda Ame
rikos piliečiams tokių pat pre- j padėtis, 
kybinių ir inilitinių teisių Tur
kijoj, kaip ir kitų kraštų pilie
čiams, bet sutarties patvirtini
mo priešininkai senate tvirti
na, kad ta sutartim neapsaugo- 
mos kaip reikiant amerikiečių

me intencijos maišytis į Lietu
vos dalykus, bet mes norėtume 
padaryti galą tai nepakenčia
mai situacijai, susidariusiai dėl 
Lietuvos užsispyrimo laikytis 
nusistatymo, kad tarp Lenkijos 
ir Lietuvos tebesitensianti karo

Nori taikos su Rusija

Del santykių su sovietiją 
Zaleskis pasakė:

“Mes esame pasirengę dary-, 
. ti su sovietų respublikų sąjun- 

labdarybės ir filantropijas js-jga oficialinę politinę sutartį, 
taigos Turkijoj. I garantuojančią politines sienas

su sovietų Rusija. Per ilgą lai
ką tęsusius musų pasikalbėji- 

Trys asmenys nužudyta mus Rusija nuolatos tvirtino, 
elektros kėdėj 'kad mes bloką prieš ją;
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BOSTONAS, sausio 6. —Val
stijos kalėjime šiandie buvo 
elektros kėdėj nužudyti trys as
menys. Ed. Heinlein, John l)e- 

tver ir John 
apie 30 metų 
bausmei jie 
už užmušimą
Fe ima u, kad 1925 spalių 25 jie 
l*andė apiplėšti gatvėkarių 
kompanijos įstaigą.

McLaughlin, visi 
amžiaus. Mirties 
buvo pasmerkti 
panaktinio James

!kad mes steigia bloką prieš ją; 
bet mes reikalavome tik, kad 
musų garantijos butų labiau 
praplėstos, kad jos apimtų vis
ką. Nežiūrint p. čičerino pa
daryto Berline pareiškimo, 
Iienkija neturi visai tikslo kur
ti tokį bloką prieš sovietiją.”

Daug žmonių žuvo per 
audras Užkaukazy

Francijos nacionalistai 
susirūpinę dėl naujų se

natorių rinkimų
PARYŽIUS, sausio 6. — A- 

teinantį sekmadienį Franci joj 
bus senatorių rinkimai, kur 
32 departamentai turės išrink
ti 108 senJtorius. Konservato
riai susirūpinę, kad rinkimuose 
ne laimėtų radikalai su socialia-'

BAKU, Kaukazija, sausio 6. 
— Užkaukazio krašte siaučia 
smarkios sniego audros. Daug 
darbininkų buvo užmušta, taip
jau nemaža menkesnių avų 
kartu su įgulomis žuvo Kaspi
jos jūrėse. Padaryta milžiniškų 
materialinių nuostolių.

VĖL ŽEMĖS DREBĖJIMAS
KALIFORNIJOJ

L L; G. W. atsisako daly- 
vaut Maskvos kongrese

Praneša maskviečiams, kad A- 
merikos siuvėjai nenorį turėt 
nieko bendra su šmeižikais ir 
unijų griovikais

Buty kaėinelui gresia ski 
limas dėl Rusijos

Chaniberiainas grūmoja pasi
traukti, jei busiąs verčiamas 
nutraukti santykius 
kva

su Mas-

Hankovo kiniečiai staio 
Sfitams raikalavimus

Visi kiniečių sluogsniai reika
lauja, kad Britai atsiprašytų 
ir atšauktų karo laivus

Lenkijoj žmonės liovėsi 
knygas skaitę

VIENNA, Austrija, sausio 6.
.Iš Belgrado praneša, kad 

naujoji, Nikolos Uzunovičo su
daryta, Jugoslavijos valdžia 
dabar panaikinus valstybės .ap
saugos aktą, kuriuo einant kro-

Del to 18 knygynai užsidarė; aįų vadas, Stefanas Hadič, bu- 
knygų krautuvininkai skun- vo pasmerktas kalėti, 
džiasi, kad nė pigiausių kny- Aktas buvo priimtas dėl to,
knygų

gų niekas nebeperkąs t kad Radič, nuvykęs į Maskvą^ 
buvo ten prisidėjęs prie komu
nistų internacionalo ir propa
gavo atsiskyrimą Kroatijos nuo 
Jugoslavijos ir įsteigimą Kro
atų respublikos. Paskiau, kro
atams ir serbams kiek susitai
kius, Radič buvo paleistas iš 
kalėjimo ir tapo Jugoslavijos 
švietimo ministeriu.

IIANKOVAS, Kinai, sausio 
6. — Kinų darbininkų, ūkinin
kų, prekybininkų, studentų ir 
kareivių atstovai I lanko ve su
rašė reikalavimus, kurie per 
Kantono valdžią bus įteikti 
Britų konsului.

Reikalavimai, išdėti penkiuo
se straipsniuose yra toki:

1. Kad nacionalinė Kantono 
valdžia pasiųstų Britų konsu
lui protestą; kad butų pareika
lauta iš Britų valdžios sumokė
ti atlyginimą ,už britų užmuš
tus ir sužalotus kiniečius sau
sio 3 dieną; kad butų pridera
mai nubausti uniformuoti bri-

j ’ ir 
glija nutrauktų visus santykiusIjėgą prieš kiniečius; kad butų 
su Maskva. i panaikinti visi britų voluhtie-

Chambeįiah.as betgi pareis- riai ir ištraukti karo laivai; 
kė, kad jis geriau atsjstatydin-j kad Britai atsiprašytų Kantono 

ne kad pasirašysiąs notą valdžios; kad Britų koncesijbs 
, butų leista kiniečiams laikyti 
mitingus, kalbas įr procesijas; 
kad voluntieriai daugiau nebe- 

ginklų ir uniformų; 
kad tvarkos ir ramumo daboti 
Britų koncesijoj Kinų valdžia 
pasiųstų civilinę^ginkluotą poli
ciją, ir kad ten butų pastaty
tas kiniečių garnizonas.

2. Surengti kiniečių mieste 
milžinišką demonstraciją ir pa
radą.

3. Kad butų suorganizuotas 
ekonominio boikoto komitetas.

4. Kad toks boikoto komite
tas butų įsteigtas visuose Vu-' 
hano. miestuose.

5. Kad po visą pasaulį butų 
pasiųstos telegramos apie Britų 
neteisėtumus.

Padėtis Rankove darosi "kas 
valanda kritingesnė. Visoks 
biznio judėjimas sustojo. Visos 
britų moterys ir vaikai išsiun
čiami į šanhajų.

VARŠUVA, sausio 6. — At
rodo, kad žmones Lenkijoj pa
liovė knygas skaityti, šiemet 
turėjo užsidaryti net keturias
dešimt astuoni knygynai, o 
knygų krautuvės skundžiasi, 
kad knygų pirkimas labai su
mažėjęs ir vis dai mažėjąs. J

Leidėjai, bandydami vėl pri- 
masinti publiką prie knygų, 
ėmė leisti pigiausius: leidinius, 
apie po 11 centų tomui, bet 
veltui: dagi taip pigioms kny
goms maža pirkė’” besiranda.

6. —Del 
Rusija

LONDONAS, sausio 
santykių su sovietų

NEW YORKAS, sausio 6.— 
Moteriškų rūbų siuvėjų orga
nizacijos, International Ladies Britų kabinete gali įvykti ski- 
Garment Workers unijos, gene- limas. 
ralinis vykdomasis komitetas
atmetė gautą iš Maskvos pa-• ministerį Chamberlainą ir 
kvietimą dalyvauti aštuntame I nisterį pirmininką
Adatos Piamonės Darbininkų 
Sąjungos kongrese- Maskvoj, 
dėl to, ka^l ta rusų sąjunga 
priklauso Raudonajam profesi
nių sąjungų internacionalui ir 
Komunistų internacionalui.

International Ladies Gar- 
ment Workers unijos pirminin
kas Sigman vykdomojo komite- kaltininkai esą Rusų bolševikai, i

ir todėl jie reikalauja, kad An-ltai, kurie vartojo smurtą

Išskiriant užisenio reikalų 
mi- 

Baldwiną, 
visi kiti kabineto nariai stoja
už tai, kad santykiai su Mask
va butų nutraukti.

Nutraukimo santykių su so
vietais šalininkų kabinete vadai 
yra VVinston Churchill ir lordas 
Birkenhead. kurie sako, kad 
judėjimo prieš Britus. Kinijoj

Geležinkeliečiai balsuo 
ja dėl streiko

to vardu pasiuntė į Maskvą at
sakymą, kuriame jis sako:

“Musų International unija 
nedalyvaus jūsų kongrese dėl 
tos priežasties, kad jūsų są
junga yra susijus su Raudonų
jų profesinių sąjungų interna- santykiams nutraukti, 
cionalu, kuris savo ruoštu yra 
susijęs su Komunistų interna
cionalu — politine organizaci
ja, kuri per keletą pastarųjų 
metų, per savo pagalbines or
ganizacijas Amerikoj, vedė 
prieš musų International uniją 
pikčiausią šmeižtų ir ardymo 
kampaniją ir tuo bemaž nesu
naikino kai kurias musų stip
riausias Ne\v Yorko mieste uni- 

I jas”, 
i
Komunistas suimtas už pasalų 

užpuolimą
Lsidor Moskovitz, pašalintas 

Joint Boardo pikietavimo komi
teto pirmininkas, komunistas, 
buvo antradienį areštuotas ir 
uždarytas policijos kalėiin>, 
kaltinamas dėl pasalaus užpuo
limo vieno kokmeikėrių unijos 
nario.

Jakuty sovietų respub
lika įvedė prohibiciją.

sias,

Vengrijoj siautė smarki nešiotų 
audra; daug sužeista
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

sausio 6. — Antradienio naktį 
vakarinėj Vengrijos daly siautė 
baisi audra, dėl kurios stipriai 
nukentėjo Fuenfkircheno mies
tas, turįs apie 60 tūkstančių 
gyventojų. Daug žmonių buvo 
sužalota ir triobų stogų nu vei
sta.

±

MOTERIŠKĖ SUSIDEGINO
ANT LAUŽO

LOS ANGELES, Cai., sausio 
,6. — Imperial Valley klony ______

tais, kuriems reikėtų gauti dar šiandie vėl buvo jaustas stip- J teriškė, Munsonienė, susikrovė 
tik dvidešimt i
idant galėtų pilnai senatą kon- los regis niekur nebuvo padary- 
troliuoti. ta. [ugnin. Ji sudegė.

SLAYTON, Minn., sausio 6. 
—Viena Skandia miestelio mo-

Chicagai ir apielinkei federa- 
finis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; neką šil
dau; vidutiniški žiemių ir žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 22e, maksimum 32* 
Fahrenheito. •

Šiandie saulė teka 7:18, lei- A. Ebertas buvo 
rosinu ir, padegus jį, pati šoko džiasi 4:34 valandą. Mėnuo Ibi- kietijos valstybės

džiasi 9:10 vai. vakaro. socialistas.
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naujų svietų, j rus žemės drebėjimas? bet ža- daržinėlėj laužą, sulaistė jį ke-

Vokiečiai pagerbia Ebertą

BERLINAS, sausp 6. - 
Naujai įsteigtas Mannheime 
tiltas per Nukaro upę pakrikš
tyta Fridricho Ebntj vardu.

pirmas Vo- 
prezidentas,

JAKUTSKAS, SSSR, sausio 
6. — Jakutija, viena iš dešim
ties kitų autonominių respubli
kų, įeinančių į sovietų socialis
tinių respublikų sąjungą. įve
dė savo krašte prohibiciją. Ja
kutijos valdžia pareiškia, kad 
ji buvus priversta užginti svai
giuosius gėrimus dėl to, kad 
žmonės prageria daug pinigų ir 
nebepajėgią savo mokesniu val
džiai sumokėti.

RICHMOND, Va., sausio C. 
— Pietų rytų teritorijos gele
žinkelių konduktoriai ir trau
kinių tarnautojai, priklausą 
Brotherhood of Kailroad Train- 
men organizacijai, daro visuo
tiną balsavimą dėl streiko pa
skelbimo atvejui, jei samdyto
jai galutinai atsisakys priimti 
geležinkeliečių reikalavimus.

1 užmušta, 15. sužalotų 
traukiniui susikūlus
SEATTLE, Wash., sausio 6. 

— Ištrukęs iš bėgių netoli nuo 
, Cyr stoties, Montanoj, susiku- 

„ . , .vX . . _ lė ėjęs į rytus greitasis Ghica-Britu teismas išteisino Milwaukee and St. Paul 
keturis vokiečius traukinys. Viena moteriškė 

buvo užmušta, o penkiolika ki
tų pasažierių sužalota.

RENGĖSI IŠTEKĖTI, s PA- 
SKANDINO SAVO VAIKĄ

CHARLESTON, W. Va., sau
sio 6. Del to, kad ji rengėsi

BERLINAS, sausio 6. — 
Britų policijos teismas Wiesba- 
dene, okupuotos Vokietijos sri
ty, išteisino keturis jaunus vo
kiečius, kurie buvo kaltinami 
dėl užpuolimo per Kalėdas dvie
jų anglų kareivių, kur vienas
'jų buvo skaudžiai sužalotas, ištekėti, ir nenorėjo, kad busi- 
Teismas išsprendė, kad dėl už- rnas jos vyras' žinotų, jogei ji 
puolimo buvo patys britų ka- turi dvejų metų sūnų, Katrė 

| Harrisiutė, 24 metų mergina, 
savo vaiką nusivedus į ii]>ę pa- 

• skandino. Mergina suimta, 
kaltinama dėl žmogžudybės.

reiviai kalti.

Lenkija steigiasi preky 
bos laivyną

GDYNIA, Lenkija, sausio 6.
— Prekybos ir pramonės mi- 
nisteriui ir kitiems aukštiems 
valdininkams dalyvaujant 
šiandie buvo pakrikštyti ketu* trukęs iš bėgių traukinys, ėjęs
ri laivai, kurie sudarys pirmą į Montrealį. Keletas pasažierių 
Lenkijos prekybos laivyną. buvo lengvai sužeista.

TRAUKINYS SUSIKŪLĖ

WALPOLE, N. H., sausio 6.
Netoli nuo čia susikūlė iš-
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Apie tvėrimą visokiu gyvū
nų ir žmogaus. Kodėl žmo
gus miršta. Ar yra koks 
vaistas nuo mirties?

Brooklyn, N. Y.
Rezoliucija prieš Lietuvos 

fašistus

Kalbės S. J. Semitas
Ned., Sausio 9,1927 

11145 So. Michigan Avė.
Roseland, III.

Pradžia nuo 8 vai. po pietų 
Y. NEVULIS kalbės nuo 6 
vai. vakare, Č. S. P. S. Svet., 
ant 48th ir So. Honore St., 
Chicago, 111. Įžanga liuosa.

Rengia ir kviečia

Pagelba smurto Lietuvos 
kruvinieji fašistai nuvertė liau
dininkų ir socialdemokratų 
valdžią ir įvedė savo ginkluoti} 
diktatūrą ant Lietuvos liaudies. 
Visa Lietuva paversta j bai
siausios reakcijos 
Paskutiniai 
kad keturi 
jau sušaudyti,
sipratusių darbininkų ir 
tiečių taip pat atiduodama 
lauko teismui. Jiems irgi 
moja mirties bausmė.

Mes. Amalgameitų Bubsiu- 
viu Unijos lietuvių lokalas 54, 
savo susirinkime gruodžio 29

stovyklą, 
pranešimai sako, 
darbininkų vadai 

Keli šimtai su- 
vals- 
karo 
gru-

Jei nori turėt 
nuolatinį drauga - 
Skaityk Naujiena*

d., 1926, vardu pusantro tuks- 
ančio organizuotų lietuvių 

darbininkų, griežčiausiai pa- 
| smerkiame kruvinosios fašistų 
valdžios siautimą Lietuvoje, 
persekiojimą ir galabinimą 
sipratusių darbininkų. Mes 
sižadaine visais galintais 
dais remti Lietuvos žmonių 

'vą prieš kruvinuosius fašistus. 
Taip pat raginame visus Ame
rikos lietuvius paskelbti griež
tą kovą kaip fašistams Lietu
voje, taip tiems Amerikoje, ku
rie vienokiu arba kitokiu bu
du tuos fašistus remia.

šalin kruvinąją fašistų val
džią !

Tegyvuoja Lietuvos liaudies 
kova už paliuosavimą iš |x> fa
šistų letenos!

Pirm. S. Jokubonis
Sek re t. P. Bukšnys.

Detroit, Mieli.

SU” 
pa- 
bu-

Lenktyniuoja vieni su kitais

IŠKILMINGAS MASKARADŲ BALIUS
Rengia Tautiška Dr-stė Lietuvos Dukterų

Tautiškos Bažnyčios Svetainėje
3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Sukatoje, Sausia-Jan. 8 d., 1927
Pradžia 7:30 vai. vak. • Tikietai 40c

Kiekvienas atsilankęs gaus brangias dovanas. 
Busite užganėdintas kiekvienas atsilankęs. Muzika

Kviečia KOMITETAS

NAUJIENOS
Penktadienis, Sausis 7, 1926

Eagte Pi«.a >omB buv„ 
draugai ir <Mto, kad rado |j užgS 
į-nanHn. Ba ant nelelmJa daugeli. 

'Amerikiečių |r Lietuvių motinų nie! 
kad pilnai negavo žinoti kodėl uliin 
puikus rMultatai buvo gauti. Eag ' 
pienas yra Sviežlau«las ,ial(|žiuu°^ 
ir neblauHiaa pienas rūpestingai 
hetae su grymauaiu cukrum, kas pa- 
daro kūdikiams maistų, kada moti uos 
pieno nėra arba jo beužtenka.

Idant Lietuvė motina žinotu kai n vartoti Banką,-, Eagle Pi.^’Vde'E 
kompanija lietuvių kalboje atspaude 
piln^ maitinimo instrukcijas, Va,“ 
kančias kaip pmuošti Borden’s Eagle
Pieną kūdikiams visokių amžių. , 
nori kopijos šitų Instrukcijų, teturi

įSčJn1’. >kUpOt'ą. mUBų laikrašty tei- 
komniin?^1'8 nir prisiųsti jj 
sni 0 noriai prisius vi-

J ai jas kartu su puikia knyga. 
whMpw‘,kXu4o "'"t?* '““"’f nU° 

£ Kosulio. Vienų metų re
čiu Sn^°Je-ša,y!e narodo 6822 mir- 
'vhoonino' Lera.-Žinonių gyduolių nuo 
Dalikli 5.kosu,to. Bet nėra saugu 
nuteikti „.'u1’““1-0 •eiu' •’*' s'al,t 
i.- v.,< Palengvinimą savo vaikams 
(H_,utru*pPinti whooping kosulį duo- 
C1 daktaro Drake’s
h. i. ; • • Jusų vaistininkas turi 
dėl turit.. ’aikyti namuose jųuei greito vartojimo.

DEL APRŪPIUIM< 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVBI

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitė ir pasidlėk ateičiai.

Problema kurią 
kiekviena 

motina turi

•4 JKbm Tr* Myku

(Jr^tolrai

STRAIPSNIS 210

maistą

VR\vurtlL*s^ve bandžia“ ĘlįleB«nd 
. Y kūdikiui. jau, as Botden s -o aUn-

Condestaend^ 
yeti. S'a a, w'. v“ uw.

Borfcn " ...... ,-įįįį i» J

“BAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimes
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
dhe Heart
x - - - ■ — —

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negauna t tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Kuomet kūdikis verkia ir- skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis-—pamėginkit©

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines bonkutča 
BAMBI NO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet ji!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry <& So. 5th Sts. 
Btooklyn, M. Y.

Geriausia Kūdikiams

Gruodžio 25 d. Ateities (.bo
ras ir kokia tai tarptautiška 
orgahizacija P. of P. surengė 
vakarą. Sužinojęs Aido Choras 
irgi rengė tą pačią dieną kon
certą. “Aidiečių” koncertas bu
vo vidutinis. Žmonių buvo ne
daug. Kiti pasakoja, kąd “alei- 
tiečiai” daug patraukė žmonių 
i savo parengimą ir pas juos 
buk buvę apie septynios šimtus 
žmonių. Kaip matyti, tai ir 
A. ‘Kvederui nevyksta Detroi
te, negali patraukti publikos ir 
negali nubankrutyt Ateities 
Choro. Ir kiek .jau girdėti, A. 
Kvedaras buk taisos sparnus 
lėkti. Pažiūrėsim. Sako, kad 
uteitiečiai turėję gero progra- 
no tame parengime, todėl ir 
laug žmonių patraukė.

Gyduolės ir Vaistai
Gali būti gydytojas išrašys vąlstų 

kūdikiui. Ret rašo tik po gero iškvd- 
timo, sužinojęs visą padėt). Kitais 
žodžiais tariant, jis žino kas yra blo
ga ir. žino ką jis išrašo. Vaistas yra 
tik tavo kūdikiui ir tik tam tikroms 
ligoms, todėl tas pats vaistas vargu 
galėtų pagelbėti tavo kaimyno vaikui.

Daugelis kūdikių apserga nuo vai
stų, kurie buvo skirti kitiems. Tas 
pats vaistas gali turėti kitokią veik
mę ant kitų kūdikių. Tik gydytojas 
gali pasakyti ką reikia tavo kūdikiui 
J1s praleidęs ilgus metus sunkiame 
moksle, kad tą dažinojus.

• t b . » 1

Tavo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastj. Nebegk tuoj prie vai
stų skrynutės ieškant kokio nors “ra
minančio sirupo”. Dažnai tiė skapai 
turi Svaigalų, kurie kenksmingi kūdi
kiui. Jei kūdikis serga, šauk dakta
rą. “Naminės gyduolės” yra perdaug 
pavojingos. Jei nežinai kas yra kū
dikiui, tai kaip gali jj gydyti. ,

Slogų Galvos skaud.
Ncuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
NeuraJgia Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis tyri patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda* buteliuose po 
24 ir 100.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

35c. vaistinėse.

K5M

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminu rūšies. 

SCOTTS f MU1SI0N 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatą budavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer-^, 
gaitems, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott Bovvne, Bloomfield, N. J. 26-46

KiMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

rengia

Dabar vėl eina mušis. Sausio 
|9 dieną apšvietiečiai stato soč

ioj I veiksmų dramą “Laimės 
eškotojai”, prie 24 ir Michi- 
;an Avė. vakare. "Apie 
žinoję darbiečiai vėl
koncertą. Darbiečiai sako^kad 
subankrutys apšvietiečius, o ap- 
švietiečiai sako, kad .subankru- 
':ys darbiečius. MM,“ darbiečiai 
•;mi daug mokėti Kvederui, to
lei apšvietičiai ir nebijo. Bet 
larbiečiai prie masių ėjimo iš
rado naują būdą, kaip jas pri
traukti. Tas išradimas yra la
bai geras. Tai darbiečiai ir 
traukia mases pas save su mė
nulio spinduliais. Bet nelaimė, 
kad pas juos irgi atsiranda ne- 
laperėtų revoliucionierių, kurie 
nepritaria mėnulio spindulių 
gyduolėms. Ir vienas mano pa
žystamas darbietis man pasa
kojo, kad gruodžio 26 dieną 
mažai ką ir betruko iki paskel
bimui karo, vienam jų susirin-

Mat karas butų kilęs’dme.

I'ai tą vis daro lenktyniavimas..

SAUGUS INVESTMENTAS MOKANTIS 7.2%

Gaukit Mėnesinės Įplaukas Nuo 
the Rapid Transit Company

Į ■ " '
įį. Investuokit į “L” linijas dabar ant musų

> mėnesinių įplaukų planų
Kuomet renkėsi sau pianą, pri

ėjęs prie Kimball piano Jus pake
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus ffeate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
factuier Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.
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Dentistas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak.
Nedaliomis: 10 iki 12 dieną

Per šias šventes nemažai 
įmonių nusikraustė pas Abrao
mą nuo mėnulio spindulių. Kiek 
teko patirti, tai per Kalėdas 
Dasimirė. 19 žmonės. Kiek pa
simirė per Naujus 
iar neteko patirti, 
ai nebus, 
iri ves tas 
kažin kur 
Agentai ?

Bet mažiau 
Kažin prie ko ir 
girtuokliavimas ir 

yra visi prohibicijos

GERAS DARBAS, 
ŽEMUS KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo
kas nori

DENTIST GRUBMAN
3464 So. Halsted St.

KUPONAS

Atnešk šį kuponą su 
savim 
20% 
dėtą prieš

, — nuleisiu 
už darbą pra- 

Vasario

Po švenčių darbai pradeda 
krutėti ir daugelis detroitiečių 

dviejų savaičių vakacijų 
šiandien, 3<d. sausio, turės eiti 
dirbti.

Oras per Naujus Metus buvo 
gražus, ne šaltas ir daugelis 
turėjo “gTiod time”.

—Ex-darbietis.

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

Yra greitas, lengviu budu važinėjimhs Chicągoj pigiomis kai
nomis, the Rapid Transit Kompanija džiaugiasi patarnaudama 
augančiam miestui 3.000,000 gyventojų. Jos linijos eina iš 
vidurmiesčio į šiaurę, į vakarus, į pietus, į visas dalis miesto 
ir priemiesčius.

Inžinieriai pripažysta, kad Rapid Transit Kompanijos linijos 
sudarys tvirčiausj 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 serų yra gau
namas dabar. Jų par value yra $100 Šerui. Dividendai 60c už 
šėrą yra siunčiami savininkams kas .mėnesį.

Jus galit pirkti vieną arba daugiau šėrų 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 transpor- 
taciją—ir džiaugkitės dalyvaudami greit augančiame mieste. 
Rašykit tuojau dėl gavimo literatūros. Vartokit kuponą.

Faktai
, apie

Rapid 
Transit 
Company
Operuoja 226.64 mylias 
linijų ir turi 1906 karų. 
Operuoja 5 300 trauki
nių Lnstlirn.

Turi Chicaffo) žemėa 
tifck, kiek užima visaa 
Waxhington Parkas.
Turi namų vertis 694,- 
536,047 ant pagk'ndo 
npskaitliavimo per Pub
lic Utilities Commission 
of Illinois.

Ji turi tetaę dar daug 
metų veikli.

Kiekvienai doleris
Prior Preferred serų yra 
paremtas su assets apie 
14.50.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

DR. K. DRINGELIS
MOTERŲ WELFARE KLIUBAS

MtJ<»ry.s išmokite l’re-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmiš Moterų VVelfare Klluban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 S<>. Ashland Boulevard Chicago, III.

DENTISTAS 
4193 Archer Avenue 

Brighton Park
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis pafcal sutartį. 

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Utility Securities
Company

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

GYVENIMAS
X Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street 
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 3669

Sausio Numeris 
Atspaudintas 

Nusipirkit visi
| metus išeis 12 knygų. Gale me
tų galima sudaryti j vieną knygą 
— 384 puslapių.

Prenumerata metams ......... $2
Pusei metų ..........................  $1
Kopija .................................. 20c i

Gaisinkites Naujienose

r
ra« iun) «M« om*> mm* mm mm *mm mmm mmm mmm mm m

Utility S'ee u rities Company
i 72 Wcst Adams Street, Chicago
1 As norėčiau, kad jus atsiųstumėt man literatūros apie 7.2%
* Prior Preferred Šerus Rapid Transit Kompanijos. Aš supran-
| tu, kad už tai man nebus jokios atsakomybes.
I Vardas ...
| Gatvė .....
. Miestas ......................... Valstija............

(Malonėkite išdrukuoti aiškiai)

Night and Moming to kcep ■
(”'|p:in. ('.L- :ir ;,nJ 1 IcaltllV

Nighi_______
'themCican.Ck ar and I Icaltn 

Write for Free *(Fyc C'are,t 
or “Lyc lieauty” Book

raiv»»wwjxMW»»rar
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PRIVERSKIT SAVO PINIGUS UŽDIRBTI 6%
• ŠIAME BILDINGE

Flaxman Building
4713-15 So. Ashland Avenue
y už $65,000 Pirmi Morgičiai 6'<

Bonai Išleisti

Nepaprastai Gerai Apsaugoti 
Mor.ęičiai

IS PLIKUS naujas n. inas pastatytas iš plytų 
terra cotta, yna trys didelės krautuvės ir didele 
svetainė isrendui t:» c e| biliardų ir bowling. Namas 

vra vertas $135,(JU0, virš antratiek paskolos; rendų (plaukų 
$15.00*0 j metus.
Randasi tiktai per keletą durų i pietus nuo 47th Street ir 
Ashland Avė. Pačiame viduryj? geriausios retail biznio sek
cijos Chicagoje. Paskutiniu laiku praplatinimas Ashland 
Avenue padarė šitą apielink” greitai augančią negu kada 
nors pirmiau. Anielinkė t»rš ‘i apgyventa. Nėra geresnės 
vietos vijujme mieste dėl Flc nan Na»"<» ka:n ši.

Atsilankytut į Banką
Jus galit investuoti bile šunį’ pinigu nuo $100 ir augliau 
į šiuos bonus. Atsilankykit • Kinką dabar ir priverskit savo 
pin’rui uždirbt: saugiai.

DEPOSIĮpRS:SBVgE BANK
cmbcrFcdcrol

‘Įtostnt Sbtien&47th Stnct

Tyrimas Kraujo
Užtikrina Teisingų Diagnozę ir Atsakantį Gydymą. 
.Jūsų Kraujas Yra Nurodymu Stovio .Jūsų Sveikatos

Musų pilnai Tisinis ižtyrimas iaborat h ,joj 
atidengia juuų tikrą stovį A'eikatos. kai > at
vežimas knygos. Tyrimas yra daroma su 
nagelba X-Ray ir mikroskopo. Ižtiriam krau
ją ir Slapumą su pagelba oftalnoskof o ir 
tyrimas spaudimo kraujo. Reikalingi yr i vi
ii moksliniai įrankiai dėl tikro kūno išty
rimo. Musų nužeminta kainu už pilną <4 
egzaminavimą yra t’ktai .............  Mr I

Matome kas yru netvarkoje jūsų 
j kūne, taip kaip automobilio eks

pertas ižtiria motorą ir suranda 
priežaštl negero 
veikimo. Taip, 
kaip žiurėtumėm 
j krutumus pa- 

veikslus.

( 
į

NAUJIENOS, Chicago, TU.

Kam Bereikalingai 
Kentėti

Kuomet teikiame tą žemą kainą, grąžinama 
»vck«u ir irelbėjame iryvybe. tokia kalną 
Kali užsimokėti kiekvienas kenčiant^.. Ko
dėl nepažinti tikrą priežastį savo silpnumo 
ir ligos. Kuomet persergėjimo Žodis gali pra
šalinti daug nusiminimo ir bėdos, — o 
net ir gyvybę? Jūsų liga gali būti tik 
teisingas veikimas, kuri galima lengvai 
taisyti. Pilnas išegzaminavimas pasak: s

PASTABA — Beveik kasdien ga
lite puityti išeinančius pacijentus 
iš mano ofiso, atgavusius sveika
tą, kur e vėliau ražo padėkos laiš
kus, taip kaip laiškas čia at
spausdintas tuo tikslu, kad kiti 
pažintų tiesą.

::a!

P«- 
tie-

Parijental atsiunčia draugus. Šimtai dėk ngų pacijentų atsiunčia Čia savo drau
gus. Musų rekorduose randasi 
dymu. Gydysim jumistaip kaip

daug pa dilios laiškų. Visi stebisi musų pigiu gy- 
ir milijonierių, o kaina bus prieinama. f

Kviečiame jumis atsilankyt’, 
ir nežiūrint kas jus galėjo išgydyti. Gydome visokias užsisenėjusias ligas, nervų, 
kraujo, vyrų moterų ligas, reumat'zmą. neuritls, plaučius, kepenis, skilvj, lird|, 
inkstus, slogas, dusuli, žodžiu visas sunk as ligas, kurių kiti negalėjo išgydyti.

DYKAI patarimu, nežiūrint kokia liga sergate,

“Mano Darbas Yra Malonumas“
Taip sako ponaa Fred Waxemann, 3438 Bo«worth Ava., Chicago, laitke Dakta

rui Mabee: •
“Noriu jums didžiai padėkavoti už stebėtiną gydymą ir prieglaudą, kokią ga

vau nuo jūsų. Kentėjau nuo Neurltie ir turėjau ilapinimosi trubelius, ir illeidau 
daug pinigų^ ieškodamas pagelboe ir važinėdamas nuo vieno paa kitą daktarą Ir 
paskiau jau buvau pakliuvęs f Sanatoriją Hattle Creek, Mich. Vienok neradau pa
gelbės.

Jau buvau visai nusiminęs, bet pamatęs jūsų skelbimą laikraštyje, nutariau 
pasimatyti su jumis.

Po gero ifzinio H tyrimo atvirai pasakėt, kad galit 
jau gydytia. ir greit įgijau palengvinimų bu pagelba 
sai nauju žmogumi. Linkiu kiekvienam kenčiančiam 
tyti su daktaru Mabee. Mano darbas dabar yra man

Valandom: Panedšly, Seredoj, Ketvergė ir Subatoj nuo • ryto iki 8 vakaro. Ket
vertais ir Pėtnyčlomis nuo 9 ryto iki * po pietų. Nedėlioj nuo 9 ryto iki

1 po pietų.

man pagelbėti. Greit pradė- 
jueų gydymo. Dabar esu vi- 
panašia liga tuojau paaima- 
malonumu.”

Dr. J. R. Mabee
337 West Madison SI., Chicago, III

IkorespondencijosI
5______ ------------------J

Boston, Mass,
pro-Bostono lietuvių masinis 

testas prieš Lietuvos smurtinin
kus. Vienbalsiai reikalauja at- 
steigimo demokratinės žmonių 

valdžios Lietuvoje

Gruodžio 30 d. Bostono lie
tuviai turėjo didelį protesto 
mitingą prieš lenkbernių-fašis- 
tų smurtų Lit tavoje. Susirin
kimas buvo taip skaitlingas, 
kad daugelis žmonių netilpo nei 
į svetainę. Abelnai sakant, 
galima drąsiai spėti, kad šita
me protesto mitinge dalyvavo 
virš 1,000 žmonių, kas čia skai
toma nepaprastai daug. Šiitą 
tūkstantinė minia grieštai pa
smerkė nelegališkai pasiskelbu-

reikalauja grąžinimo df'inokra
tinės žmonių valdžios Lietuvoje. 
Vienbalsiai priimtos rezoliucijos 
kopi jos-n nurašai nusiųstos
Jungtinių Valstijų valdžiai, Kau
no fašistų valdžiai, daugeliui į- 
vairių šalių ambasadoriams ir 
spaudai.

Fašistai yra vagių šaika

fašistai
Karve- 
,kuris 

pavogė

Prakalbose buvo išparodinėtr 
kas yra tie Lietuvos 
ir ko jie norį. Fašistas 
lis sykiu yra ir vagis 
prie klerikalų valdžios
iš Lietuvos iždo apie 2,060,000 
litų. Už šitokių vagystę jis bu
tų turėjęs sunkiai atsakyti prieš 
valstybę, bet jis dėjo visas pas
tangas, kad išsukus savo kailį 
nuo bausmės, ant žūt būt. Na 
dabar ir vėl patapo fašistų mi
nistrių šimkavoti Lietuvos iž
dą. Antras fašistų vagis yra 
Petrulis, kuris buvo pagautas 
su 15 pūdų sidabro bėgant už
sienin. Ir šitam ponui kalėji
mo durys jau buvo netoli. O kas 
nepamena Purickio sacharino 
šmugelio? Tai ve kokia vagių 
šaika sustojo i,ministerijų.

Lenkiška troika t
Kas yra tie Glowacki, Plecho- 

\vicz, Skrupski? Kalbėtojai aiš
kino, kad tie žmonės nėra lie
tuviai, ką liudija jau vien jų 
pavardės.. Vienok jie yra sta
tomi armijos vadais. Spėja
ma, kad šitie vadai veda Lietu
vą tiesiai Į s Varšuvą. Kų tik 
gryžęs iš Lietuvos Romano 
švogeris, tai yra lašinių l>end- 
rovės prezidento švogeris’ ir bū
damas šitame masiniame susi
rinkime pasakė, kad ta “polska 
troika” yra jam gerai žinoma. 
Iš kur ta troika prisiplakė prie 
I ietuvos kariuomenės, tai nie
kas nežino. Vienas iš šitos 
troikos, būtent Plechosvicz, at
statęs revolverį į Dr. J. Stau
gaičio krutinę, privertė užda
ryti Lietuvos žmonių Seimą.

Buk tai esanti nuomonė išsi
dirbus pas “lenkiškų troikų” ir 
jos pritarėjus Lietuvoje, kad 
gcn. Žukauskas ir vienas galė
jęs atiduoti Lenkijai Vilnių, lx?t 
su Kaunu esą kitaip. Čia vienam 
tokiam Skrupskiui butų per di
delis darbas ir todėl esą bent 
keletas susispietę į darbą, ran
ka rankon, kad tik arčiau prie 
Varšuvos.

Taigi aukščiau minėta vagių 
troika ir antra lenkliernių troi
ka sudaro fašistus su Smetona 
ir Voldemaru priešakyje, kurie 
lošia beždžionės rolę, kaipo ša
lies viršininkai.

Dr. Grinius ne bolševikas
Kas leidžia melą ir paskalus, 

kad Dr. Grinius, Lietuvos žmo
nių prezidentas buvęs simpati- 
zat|>rius komunistams ar bolše
vikams, tokis žmogus yra dide
lis šmeižikas ir begėdis, aiški
no kalbėtojai. Laike bolševikų

bu vo
Kaukazo, kur

diktatūros Dr. 
ištremtas ant 
bolševikai paplovė jo moterį ir 
jo vienintelę dukterį, šitokių 
liudijimų užtenka, kad paro
džius kokią nuomonę Dr. Gri
nius turi linkui bolševikų.

Požėla ir Čepinskis
Kaltinimas, kad Požėla kuo

met nors yra tarnavęs bolševi
kų komisaru irgi nėra pama
tuotas, 
niekad nėra buvę 
nei 
vęs, 
kia 
tas 
missioner of police, 
sioner of f i re 
kiti.

lo pasirodė Pulsudskis yra dak
taras.

“Lietuvos žmonių kova su *■ I
fašistais bus sunki, bet ateis 
laikas ir lietuviai, norėdami 
Lietuvai gero, paims fašizmų 
į savo magus (didelis plojimas 
iš publikos). Kunigai nešis iš 
Lietuvos, kad jų kojos net už
pakalius sieks.” Taip sakė vie
nas kalbėtojas.

Lawrence, Mass.
Protesto mitingas prieš Lietu

vos smurtininkus

Mrs: MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1J1D

Pirmoj vieto, Požėla 
bolševiku, 

Busi jos* bolševikams tarna- 
ir antra, komisaras nereiŠ- 
bolševizmą. Bostono mies- 
irgi turi komisarus--“com- 

commis-
department” ir

ris nedrys tarakono užmušti, 
.bet gi jį kaltina už pasiuntimų 
policijos išskirstyti studentų 
demonstraciją Kaune. Sitų stu
dentų demonstraciją skirstant 
nei vienas- demonstrantas nenu
kentėjo, nei vienas nėjo nei 
pas daktarą, nei i ligoninę, 
kuomet 7 policistai sunkiai su- 
Žeisti nugabenti j ligoninę, o 
keturi policijos arkliai užmušta 
ir apie 20 arklių sužeista.

Tas pats ir su Čepinskiu. Jis 
esąs žmogus, kuris į politikų 
mažai kišasi. ' Jis priklauso 
ori e mokslo ir luomi tik užsi
ima.

Kaulas klerikalu gerklėj 
*,

Pavojus, kuris gręsia kleri
kalams susidėjo iš priežasčių 
u.<;kių, kurių jie negalėjo ir ne
galės sulaikyti ateityje. Pir
mos, tai yra laisvos mokyklos. 
Nežiūrint kokis žiaurumas per
sekiotų mokyklų, Lietuvos žmo
nes nepaliaus ieškoję apšviestos. 
Juo daugiau xžmogus, Lietuvos 
kaimietis ir beturtis apsišvies, 
tuo didesnis kunigams pavojus, 
nes niekas į velnius netikės. 
Antras dalykas; kuris taipgi 
svarbus, tai prof. sąjungų au-Į 
girnas. Tai šitokis kąulas at-L 
sidurė klerikalų gerklėje, ir jie I 
turėjo arba springti, arba ieš
koti išėjimo. Išėmimui to kau-

Amerikos lietuviai užinteresuoti
Perversmas Lietuvoje sukė- 

’ė didžiausj susidomėjimų, pas 
lietuvius Amerikoj. Nuvertimas 
žmonių valdžios Lietuvoje su
gėlė bangas aštriausių protes
tų. Protestai pasipylė iš so
cialistų, baudi ninkų-s’andariečių, 
bolševikų, katalikų ir visokių 
nepiigulmingų grupių. Beikia 
pažymėli, kad Bostono pirma
me protesto masiniame mitinge 
buvo atėję daug katalikų. Jie 
sykiu protestuoja prieš smur
tininkus Lietuvoje. Netik so
cialistai ir tautininkai nusimi
nė įvykiu, bet ir katalikai liejo 
ašaras per adv. Bagočiaus pra
kalbą.

Bostoniečių minia protesto 
mitinge pasižadėjo neduoti nei 
vieno surūdijusio cento fašistų 
kolektoriams, nepirkti joki bo- 
nų, kuriuos fašistai siūlytų, 
šitas susirinkimas Įiamškė, 
kad jis, t. y. dalyvavę susirin
kime lietuviai, mokės parodyti 
fašistams duris, jeigu ir atsi
leistų kada su sųvo misijomis*.

Bostoniečiai tikisi dar keletu 
tokių protesto mitingų turėti 
greitoje ateityje.-—Bostonit’tis.

Gruodžio 26 d., kaip 2 vai. 
po pietų, buvo sušauktas LSS. 
61 kp. bendrai su komunistais 
protesto mitingas prieš Lietu
vos smurtininkus. Nors btiVo 
sniego šturmas, bet žmonių pri
sirinko pilna L. L. Kliubo salė.

Pirmas kalbėtojas buvo S. 
Michelsonas, “Keleivio“ redak
torius, iš Boston, Mass. Antras 
kalbėtojas buvo nuo komunis
tų—“Laisvės” roduklorČlis iš 
Brooklyn, N. Y.. Mizura. Abu 
kalbėtojai smerkė Lietuvos 
fašistus ir jų smurtą, padary
tų gruodžio 17 d. Buvo išnešta 
rezoliucija prieš Lietuvos1 fašis
tus iv klerikalus, kurie bendrai 
veikia, trempdami savo purvi
nais batais Lietuvos konstitu
ciją.—M. B. S.

Vincennes 6987

Dr. C.
GYDYTOJA 

7909 So. 
Nuo 3 iki 5 ir

Res. 6000 So. ’ Campbell Avė.

arba Hemlock 5524

A. O’Britis
IR CHIRURGAS
Halflted Street 
lyio 6 iki 8 vakare

j

SANTAL 
MIDY 

Greitai sušvel- 
1 nina s k a u s - 
1 mingą nusiėla- 
I pinimą. Sau- 
I gokis pamėg- 
F džiojimų. Pa- 
' stebėk ž o d j 

“Midy”. Par- 
siduoda visose 
vaistinyčiose.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatf 

/
Mrs. N. Žukauskas 

3249 So. Morgan Street 
Vai.; Nuo 2 iki 9 vai. Vakare 

Tel. Boulevard 0313

n ■■ .............................. .. ..........—■ ■ —

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

“Plaukite po Amerikos Vėliava”

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau per 

Cherbourg ar Brctnen
F1ABAR laikas daryti planus at- 

lankyti tėvynę 1927 metais. 
Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrengimų ant laivų 
ir operuojamų Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kurius nebuvo sapnuota keli metai 
atgal, su specialėtnis ekskursijomis 
sudarytomis iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
S. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC

A Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie Situs ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie speciales ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas:

United
States Lines 
p 110 S Dearbom St. Chicago q 

45 Broadvvay, New York City

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

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

CHICAGO, ILL.

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieĖ 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

. .X -------
\ Yards 4951 

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKU6ERKA

3252 So. Halsted St.

kolegiją:

PennsyL 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

i

Mrs.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal Butkrtj.

VirJuje
State

Moterys ir mergi

nos kreipkitis su 

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
Eleiskanas, apsaugoja plaukų alin

imą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
» II "I .... ■■

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Įvairus Gydytojai

Lietuviai Advokatai

Telephone Yarda

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po piety, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200 
b i ■ i ■i■ i

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom 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. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGEUONIS
ADVOKA/A®

Miesto Ofisas
190 No. State St^ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 yąl. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakcr is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teic.fJnne Roosevelt 9090

• Namų TeleZ«,X3? Republic 9600

k

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pnllman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

r

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

t

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

HERZMAN •«
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS* Nuo 110—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

b Dienomis: Canal 
8110. Naktj

South *hore 2288
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų lirą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfai 6358

Naujienų Spaustuvė 
yrą Unijinė Spaustuvė,
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SUKVAILIOJĘ MELAGIAI

Musų skaitytojai gerai atsimena, kaip trumpoje tele
gramoje iš Kauno, datuotoje gruodžio 28 d., buvo praneš
ta, jogei gruodžio 27 d. tapę sušaudyta keturi karo teismo 
pasmerkti komunistų vadai. Kadangi dabartiniai Lietu- 
yos diktatoriai yra įsteigę tame krašte aštriausią žinių 
cenzūrą, tai aišku, jogei ta telegrama, pirmiaus negu iš
ėjo iš Kauno, buvo perėjus per “valdžios” rankas.

Tečiaus sausio 2 d. Chicagos “Tribūne” koresponden
tas pranešė aš Rygos telegrafu “oficialį” Smetonos pa
reiškimą, jogei ta žinia apie keturių komunistų sušaudy
mą esanti neteisinga. P-as Smetona, girdi, ant nusidėjė
lių susimylėjęs ir pakeitęs jiems mirties bausmę “kalėji
mu ligi gyvos galvos”.

Toks pat tos žinios atšaukimas paskui atėjo ir per 
Varšuvą. Ir prie to dar šitam antram atšaukime buvo pa
stebėta, kad pasmerktieji mirčiai komunistai buvę Sme
tonos išgelbėti nuo mirties, kadangi prieš tokį nuospren
dį užprotestavusi sovietų Rusijos valdžia.

Bet štai ateina nauja telegrama iš Kauno, kuri vėl 
aną kruviną žinią patvirtina! P-as Romanas, būtent, pra
neša iš Kauno savo draugams Bostone, kad:

“Karo lauko teismas nuteisė iniriop ir tapo sušau
dyti komunistai Kazys Giedrys, buvęs So. Bostonie- 
tis, Karolis Požėla, Greifenbergis ir čorny”.
Šita telegrama išleista iš Kauno gruodžio 30 dieną, 

vadinasi, už trijų dienų po komunistų sušaudymo. Ją pa
siuntęs asmuo, p. Romanas, yra geras Smetonos priete- 
lis (Smetona yra direktorius Romano bendrovėje). Tai
gi vargiai galima abejoti, kad jisai praneša tiesą.'

na mėgino tatai užginčyti?
Kodėl jisai melavo Amerikos laikraščio koresponden-

vo melagingai skelbiama, kad mirties nuosprendžiai bu
vę pakeisti, norint įtikti Maskvai?

Vieną dalyką mato visas pasaulis, tai — kad Kauno 
diktatorių šaika susideda iš begėdiškiausių melagių, ko
kių tik galima sau įsivaizduoti. Bet išrodo, kad tie mela-

savę vieną dalyką, kitą dieną — kitą. Mažiau, kaip per 
trejetą savaičių savo viešpatavimo jie suspėjo visko už
siginti, ką jie buvo rašę ir kalbėję pirmiau, ir dabar jie 
kasdien užsigina net savo vakarykščių žodžių?

Kas jais po to gali tikėti?

BANKROTŲ POLITIKA
Kauno pervartas, laimei, dar neiššaukė galutinos ka

tastrofos Lietuvai ir jos nepriklausomybei, kaip daugelio 
buvo bijotasi pradžioje. Lenkai dar neužpuolė Lietuvos; 
Klaipėdos kraštas neatsimetė.

Bet, deja, reikia paabejoti, ar tų nelaimių Lietuva 
jau yra galutinai išvengusi.

Kokia šiandie yra tarptautinė Lietuvos padėtis? Ko
kie santykiai su kaimynais?

Kiekvienas bešališkas žmogus pripažins, kad jos pa
dėtis tarpe Europos valstybių yra per paskutines dvi sa- 
vaiti pablogėjusi bent 75 nuošimčiais.

Sleževičiaus kabinetas buvo išvedęs Lietuvą iš pavo
jingos jai izoliacijos. Lietuva buvo užmezgusi draugingus 
santykius su Rusija. Dabar tie santykiai yra visai pras
ti, kadangi Kauno “putšistai” pačioje pradžioje pareiškė, 
jogei jų jvykintasai pervartas esąs atkreiptas prieš Mas
kvą. Nors paskui Voldemaras su Smetona ir stengėsi nu
raminti sovietų valdžią, bet ši, matoma, žiuri į juos su ne
pasitikėjimu. Visa bolševikų spauda yra pilna priešingos 
Kauno valdovams propagandos.

Tai vienas pralaimėjimas.
Santykiai su Vokietija. Sleževičiaus valdžia jau buvo 

pradėjusi vesti derybas su Berlinu, kad užbaigus visus 
nesusipratimus dėl Klaipėdos krašto, ir buvo daug vilties, 
kad tos derybos pasibaigs sėkmingai. Gi atėjus valdžion 
fašistuojantiems diktatoriams, dalykai tuojaus pakrypo 
blęgon pusėn. Vokietijos ambasadorius Kaune iškėlė 
griežtą protestą dėl vokiškų laikraščių uždarinėjimo ir 
Vokietijos piliečių trėmimo iš Klaipėdos krašto.

Tai antras pralaimėjimas.
O kaip su Vilniaus klausimu? Demokratinei valdžiai 

esant Kaune, Vilnijoje jau buvo pradėjęs žmonių senti-

mentas krypti Lietuvos pusėn. Vilniečiai jau buvo ėmę 
reikšti pageidavimą, kad butų užmegsti draugingi ryšiai 

2.00 su Lietuva. Darbininkų organizacijos ir net moksleivija 
1‘76 Vilniuje reikalavo, kad tas kraštas butų vadinamas ofi

cialiuose dokumentuose “Lietuva”, o ne Lenkija. P-ui Pil- 
’ i8c sudskiui teko keletą kartų pačiam keliauti į Vilnių, kad 
• 75c nutildžius tuos nemalonius Varšuvai balsus.

O kas dabar‘f Aišku, kas: kai smurtininkai Kaune,

Už.simokftjimo kaina: 
Chicago je — paltu:

Molams ...|------------ - ---------
Pusei metų_____
Trims mJnssiams .............
Dviem m* riesi a m* ..............
Vitiam mluasivj .... ...C___

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija.......... ..............
Savaitei ................... .....-......
Minėsiu!__ —

Suvienytose Valstijose, na ChicagojeJ 
paitui v, -

- ____ __$7.0# pareiškė, kad Lietuvoje nedali būt pakenčiama tokia val-
metų __  8.60 '

Trims mSneslama _____________  1.76
Dviem mėnesiams..... ..... ........ 1.26
Vienam minėsiu!____ .76

Lietuvon ir kitur uiaianiuoNi
(Atpiginta)

Metams ___________ .... $8.00
l’usei metų ---------------- ----------4.00
Trims mėnesiams ___________ 2JO
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

džia, kuri leidžia lenkiškai kalbantiems vaikams mokin

tis abėcėlės savo prigimta kalba, — tai visas tas palan
kus Lietuvai ūpas Vilniaus krašte tapo kaip šaltu vande
niu apipiltas. Ponas Pilsudskis šiandie pilvą susiėmęs kva
toja iš tų bukapročių Kauno “litvinų”, kurie taip gražiai 
suvarė atgal į jo gardą ėmusias krikti Vilniaus krašto 
buriutes.

Tai trečias pralaimėjimas.
Dabar, santykiai su Pabaltijo respublikomis. Suomi

joje, kaip žinoma, tik yra susidariusi socialdemokratų 
valdžia; Latvijoje taip pat socialdemokratai atsistojo val
džios priešakyje, užimdami ministerio pirmininko vietą 
ir pusę kitų vietų ministerių kabinete. Gi Lietuvoje kaip 
tik tuo pačiu laiku slaptai susimokinusi smurtininkų gau
ja nuvertė valdžią, kurioje dalyvavo socialdemokratai! 
Galima sau įsivaizduoti, kokioms “malonioms” akims da
bar suomiai ir latviai žiuri į Kauną.

> Bet Lietuvos diktatoriams dar ir to negana. Tary
tum tyčia, kad “pagerinus” santykius su “broliais lat
viais”, tapo įdėta Kauno “Lietuvoje” ir “Ryte” pasveiki
nimo telegramos nuo Latvijos nacionalistų kliubų. O tie 
latvių nacionalistai tai juodžiausios ryšies fašistai. Gir
tis Latvijos fašistų sveikinimais (mat, nė jokia padori 
organizacija nesveikina tų smurtininkų!) tai juk vistiek, 
kaip spiauti dabartinei Latvijos valdžiai į veidą!

Taigi ir su Pabaltės kraštais santykiai yra sugadin- 
. m m įti j

Vadinasi, per trumpą laiką smetoniniai avantiūris
tai sunaikino kuone visą moralį kapitalą, kurį buvo užgy
venusi Lietuvai demokratinė valdžia. Jie veda ją tiesiog 
į bankrotą tarptautinėje politikoje. O jų naminė politika 
ar bus geresnė? Ar jie įsteigi geresnę tvarką krašte? Ar 
sustiprins finansus?

Well — kuomet yra žinoma, kad karininkų “putšas” 
vėl įstatė valdžion tuos gaivalus, kurie buvo pasižymėję 
iždo vogimu ir kitokiomis suktybėmis, tai iš jų šeiminin
kavimo negalima laukti nieko kita, kaip tik-pragaišties 
kraštui! ’

Beždžionių pro
tingumas

Beždžionių kūno organizacija. 
—Orangutangų sumanumas. 
—šimpanzių proto gabumai. 
—Beždžionės kaipo darbinin
kai.— Kaip šimpanzė išsiva
davo iš nelaisvės. —Kinijos 
bedžionės.— Kaip beždžionės 
gaudo vėžius?

Savo kūno organizacija bež
džiones yra gan panašios į 
žmones. Apie jas Z. P-n. štai 
ką rašo:

Kaip daugeliui yra žinoma, 
beždžionės iš visų gyvųjų pa
darų savo paviršutine išvaizda 
labiausia yra panašios į žmo
gų. Kai dėl jų protingumo, 
tai kiekvienas bešalis žmogus 
turi pripažinti, kad beždžiones 
šiuo atveju kur kas aukščiau 
stovi už t kitus gyvulius, todėl 
nuo jų pradėsime savo pasako
jimą.

Iš visų lx‘zdžionių tarpo 
orangutangas ir šampanzė yra 
patys protingiausi gyvuliai. 
Kuri iš šitų beždžionių stovi 
arčiau žmogaus? Jeigu spren
džiant remties šių gyvulių pro
tu, tai abi jos yra lygiai arti
mos ir kur kas artimesnės, ne
gu visi kiti gyvuliai. Savo kūno 
organizacija orangutangas’ yra 
artimesnis žmogui ir šonkau
lių skaičiumi:'jisai turi, kaip 
ir žmogus, dvyliką porų šon
kaulių, tuo tarpu kaip šimpan
zės jų yra trylika. Orangutan
gas vaikščioja pasturgalinemks 
galūnėmis, o pirmagalipėmis 
naudojasi kaip rankomis, ir ne
turi uodegos. Jis yra žmogaus 
ūgio, stiprus ir mitras, taip kad 
medžiotojai jo labiau bijo, ne
gu liūtų ir tigrų. Gi šimpanzė 
panaši į žmogų ne tik savo 
kiaušu, bet apskritai visa savo 
kimo organizasiįa. Protingu
mas matos visuose* jos veido 
bruožuose, Dirmaaaliniu

sil-
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nių (rankų) ilgis labiau atatin- 
ka ilgiui, negu kitų beždžionių, 
didysis pirštas labiau išlavėjęs 
už kitus, kojų forma ir be
veik stati jos padėtis verčia 
šimpanzę išskirti iš kitų bež
džionių tarpo. Jau garsusis 
Linne’jus pirmoje savo Sistema 
naturae laidoje stato ją į komo 
eilę, pavadindamas homo 
vestris (girinis žmogus).

Po šių trumpų pastabų 
išvardytąsias beždžiones,
duosime keletą faktų ir pasta
bų, kurk* parodys, jog šie gy
vuliai pasižymi ne blogiausiu 
protu ir supratimu. Žinoma, 
čionai parinksime tiktai protin- 
gesniuosius dalyvius, nes juk 
ir tarp gyvulių, kaip ir tarp 
žmonių, kaip kurie egzemplio
riai savo individualinėmis sa
vybėmis dažnai būna visa gal
va aukštesni už kitus į save 
panašius.

Žinomas F. Kiuvjė laike jau
ną orangutangą, kuris labai 
mėgdavo laipioti po medžius. 
Viimą kartą kažkoks žmogus 
nudavė, kad nori lipti į medį 
ir jį sugauti. Orang. tuojaus iš 
visos jėgos pradėjo medį pur- 
linti, norėdamas tuo nugązdin- 
ti tą žmogų. Kaip tik tas žmo
gus eidavo šalin nuo medžio, 
tai orangutangas nustodavo 
medį purtęs, bet kaip tik at
sigrįždavo ir vėl artindavos 
prie medžio, taip orangutangas 
vėl pradėdavo purtintį ‘medį. 
“Iš kurios tik pusės sako 
Kinyje j šį beždžionės veikimą 
pažiūrėti, negalima jame nema
tyti minčių suderinimo vai
siaus ir nepripažinti gyvuliui, 
kuris jį atliko, išvadų ypaty
bės. Ištikrųjų, šiuo atveju 
orangutangas, matyti savo pri
tyrimą mėgino pritakiųti ki
tiems: ne kartą jį baugina me
džių siūbavimas, į kuriuos jis 
buvo įsilipęs; todėl, jeigu me*- 
džio siūbavimas jį patį baUgi- 

tai ir kiliems turi būti ne labai 
malonus dalykas.

Tas pats orangutangas buvo 
laikomas kambaryje, kur deliai 
savo ūgio, nepasiekdavo durų 
klemkos. Tačiau kuomet jis 
panorėdavo išeiti laukan, tai 
prie durų statydavo kėdę ir tuo 
budu atsidarydavo sau duris. 
Tada pamėgino tą kėdę nuo jo 
paslėpti. Bet ir tai nieko ne
padėjo: orangutangus susiras- 
davo kitų kėdę, statydavo prie 
durų ir užsilipęs ant jos ati
darydavo duris.

Amerikietis Buk’as taip pat 
laikė jaunų orangutangą. Ši 
beždžionė buvo pargabenta iš 
Borneo ir pavadino ją “Sam
bo”. “Sambo” pietuodavo prie 
vieno stalo su savo šeiminin
kais ir elgdavosi ghna manda
giai. Buk’as pasakoja, kad 
“Sambo” jis šiuo 'laidu išmo
kino prie stalo naudoties šaukš
tu: maistą jai paduodavo labai 
gilioje lėkštėje ir ačiū savo j- 
gimtam gudrumui, beždžionė 
tuojau suprato šaukšto vartoji
mo prasmę. Tačiau iškarto ji 
darydavo nedidelę klaidą: ji lip
davo iš lėkštės maistą šaukš
tu, bet paskui'viską išversda
vo ant stalo h* nuo stalo 
imdama pirštais ėsdavo. 
Buk’as ir nuo to ją 
atpratino, sodindamas už stalo 
greta su ja kitų alkanų bezdio- 
nę. Kaip tik “Sambo” padėda
vo šaukštą ant stalo, kita bež
džionė tuojau griebdavo maistą 
ir suėsdavo. Po kįek laiko 
“Sambo” suprato, kame yra 
visas slėpinys ir nuo to laiko 
šaukšto turinį suversdavo ne 
ant stalo, bet sau į burnų.

Drabužio reikšmę “Sambo” 
tuojau suprato po to, kaip jų 
palaikę kurį laikų šaltame 
kambaryje, išvedė iš ten ir ap
rengė šiltais drabužiais. Kiek 
sunkiau buvo jų pripratinti ne
šioti skrybėlę, kurios ji stačiai 
neapkentė. “Sambo” šeiminin
kas jau buvo netekęs vilties 
kada nors jų pripratinti nešio
ti skrybėlę, kaip netikėta pro
ga jam padavė naują minti. Bū
tent vienų šiltų dieną jis pa
stebėjo, kad 'beždžionei neduo
da ramumo musės. Norėdamas 
apsiginti nuo šių biaurių pada
rų, “Sambo” stengėsi uždeng
ti savo galva drabužio skver
nais, kas- jai tačiau nelabai pa
vykdavo. Tada Buk’ui atėjo 
? galvą mintis: jis ėmė ir iš
tepė “Sambo6 galvų cukraus 
miešimu ir leido jai gana ilgą 
laiką turėti daug nemalonumo 
iš musių pusėsi o po to uždėjo 
jąį ant galvos skrybėlę. “Sam
bo” tuojau suprato skrybėlės 
rekišmę ir nuo to laiko niekuo
met nesipriešindavo ją nešioti. 
Vėliau “Sambo” išmoko pati 
apsirengti ir nusirengti, o ei
nant pietauti pati nusinęšdavo 
sau prie stalo kėdę, valgydavo 
su visais šeimynos nariais kar
tu ir tą patį valgį ir rūpestin
gai pasirišdavo sau po kaklu 
skarelę. Vėliau Buk’as mėgi
no išlavinti “Sambo” balsą ir 
lai ne visai be pasekmių, nes 
palyginti trumpu laiku bež
džionė išmoko tarti du žodžiu: 
“mama” ir “come baek”.

šimpanzių protiniai gabumai 
taip pat ne maži. Garsusis gy
vulių tyrinėtojas Bromas lai
kė šimpanzę patelę, kurių va
dino “Moli”. Kai ji jam pate
ko, buvo dar visai maža ir li
gota. -^Bromas išgydė -jų ir au
gino kartu su jo paties vai
kais-. “Moli” labiau mėgo mer
gaites, negu vaikus, pati bū
dama palelė, nors paprastai 
moteriškos lyties beždžionės 
labiau mėgsta vaikus ir - at
virkščiai. Su vaikais ji dažnai 
pešdavosi ir mušdavo juos bo
tagu, jei jie kame nors jai ne- 
palaikaudavo; o su mergaitė
mis ji visuomet apseidavo labai 
maloniai ir kai su jomis svei
kindavosi, visuomet paduodavo 
ranką. Vieną kartų “Moli” už 
kaž ką supyko ant vienos Bro
mo dukterų ir pradėjo .ją vy
ties su botagu. B rėmas jai
riktelėjo: “Moli”, ką darai, juk 
tai mergaitė”... Ji tuoj susipra
to, metė į šalį botagą, priėjo 
prie mergaites ir ištičsė jai sa
vo i:mką. Prie svečių /“Moli” 
visuomet laikydavosi manda

giai. Kai ji eidavo prie stalo 
pietauti, tai pirmas dalykas- i 
sipildavo seu stiklelį degtinė:, 
arba konjako, sveikindavosi su 
visais ir paskui išgerdavo. Jei 
kas pas Bromą. atsilankydavo 
ir skambindavo, tai “Moli” ati
darydavo duris. Ji iš veido 
pažindavo visus Bromo pažįsta
mus ir atidarius duris, visuo
met jjems paduodavo rankų. 
Jeigu pa« Bivmų atsilankydavo 
kas pirmų kartą, kurio “Moli” 

.nepažino, tai ji užtrenkdavo j 
duris prieš pat nepažįstamo no
sį ir jokiu budu neleisdavo į 
butų. Ištisą dieną “Moli” ką
nors veikdavo: tai ji dulkes
šluostydavo, tai krosnį kurdavo 
ir su degtukais apseidavo la
bai atsargiai. Vakarą, kada 
ateidavo laikas jai eiti gulti, ji 
pati tą laikų žinojo, ji eidavo 
į savo kambarį; ten jai būdavo 
prirengta vakarienė ir ji, atsi
sėdus už stalo, valgydavo. Jei
gu vakarienės nerasdavo ant 
stalo, tuomet “Moli” eidavę 
stačiai pas virėjų ir tolei belz- 
davosi į duris, ligi jai duodavo 
kas reikia. Po vakarienės “Mo
li” eidavo gultų. Ji bijojo tam
sos ir todėl neduodav6 gesinti 
žvakes kol ne atsiguldavo ir 
neužsiklodavo galvų kaldrą; po 
to jai būdavo jau vis tiek, tam
su kambaryje ar šviesu.

Kai kuriose Afrikos kasyklo
se buvo mėginta beždžiones 
pratinti darbo ir ne be pasek
mių. Beždžionės šiuo atveju 
pasirodė labai sąžiningi darbi
ninkai ir kiekviena jų visai ge
rai atlikdavo pavestą jai dar
bą. Joms buvo pavesta rinkti 
akmens ir tą darbą jos taip rū
pestingai atlikdavo, kad po jų 
nepalikdavo nė mažiausio ak
menuko.

Gamtos muziejuje Paryžiuje 
buvo labai protinga ir gabi 
šimpanzė. Kartų kaž kuo ji 
prasikalto ir ją nubaudė užra
kindami kambaryje. Beždžionė, 
kaip ir kiekvienas gyvas pada
ms, atsidūrus nelaisvėje, pra
dėjo galvoti, kaip čia išsiva

Lietuviai Daktarai
f—.......................... """..............

Ofiso ir Res. Tel. BęAilevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

-r - - ■ ■■■r ■ —1

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., 

tyetoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Kenwood 5107 
rr » J -i nuo 9 ikt II vai. ryte; 
K aionaOS i nuo 5 jy 8 vai. vakare |

t > - .r..
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
D0WIAT—SASS 

, ♦
1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų
V ..................■ ...II II. I Į '■III!

' ..................... " -....................

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 21G0 
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 ikį 9 valandai vakare

DR. L E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakaro.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonus Chcsterfield 0578
V........... , , I U ■ .

davus. Pirmiausia ji apžiurėjo 
imbario duris, kurios tačiau 
.uvo uzi akintos ir raktas ka- h 

bojo ant vinies. Ji stiebėsi ir 
siekė raktų, bet negalėjo pa
siekti. Kurį laiką taip pasikan
kinus ji suprato, kad rakto jai 
nepasiekti. Tada ji pasistatė 
prie sienos kėdę, užsilipo ant 
jos ir nusikabino'raktų. Po to 
ji greit atsirakino duris ir at- 
H.durč laiHvGje.

\
D-ras Makguanas suteikia 

ž'nių apie ypatingą beždžionių 
rūšį, kuri gyvena Kinijos kal
nuose. Sako, kad šios Jx?zdžio- 
i es mokančios daryti indus iš 
r olio ir iš ypatingų uogų ga- -f 
minti sau vynų. Kinų istorijo
je rašoma, kad vieną kartą šių 
beždžionių būrys keliavęs iš 
vieno kalno į kitų ir pakeliui 
užsukusios į vienų sodžių. Ma
tydami tokį nepaprastų reginį 
sodžiaus vaikai pradėjo rėkti ir 
ploti delnais. Beždžionės išsi- 4 
ji andusios, stvėrusios savo vai
kus ir pabėgusios, pamesdamas 
dalį savo molinių indų. Sodie
čiai radę tuose induose dviejų 
rilšių vyno, padaryto iš ypatin
gų uogų.

Javos salos beždžionės labai 
gudriu ir juokingu budu gaudo 
krabus (ypatingi vėžiniai gy
vuliai). Garsusis jurininkas ir 
keliauninkas, būdamas Javos 
saloj, tėmijo vietinių beždžionių 
būdą ir štai kų jis apie jas pa
sakoja. Javos pakrantėse pa
masini randas nemaža krabų, 
<;r .e gyvena pakrančių volose. 
Taigi beždžionė paprastai įkiša 
į krabo volą savo uodegų ir go- 
dusis krekąs tuojau į ją įsi
kabina. Beždžionė pajutus, 
kad vėžys tvirtai įsikabino jai 
į uodegą, ištraukia ją kaitų su 
krabu iš. volos ir kelis karius . (
apsukus ore, rėžia krabą į že
mę taip, kad trūksta jo plėvė; 
po to beždžionė ima jį valgyti.

Galima butų dar daugybę 
1 Aktų paduoti apie beždžionių 
protingumą, bet užteks ir šių 
faktų.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
. I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nUQ g val va^

DR. M. T. STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tol. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
>•-------------------------------- -*

/ 1 . ‘ 
Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
x Pilone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St.
Chicago, Iii.

v. ..■■■■■ ------
—  ......................-—' ■■■

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Den tįstas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Mirė Johh J. Sloan '

Užpereitų naktį \Vashington 
Blvd. ligoninėj po ilgos ligos 
pasimirė .John .1. Sloan, prezi
dentas Board of Local Improve- 
ments. Skaitoma, kad jis liko 
auka pasišventimo pagražinimui 
Chicagos. Pagerinimų tarybos 
prezidentu jis liko paskirtas 
mayoro Dever ir visą laiką su 
didžiausiu atsidavimu ėjo sa
vo pareigas. Paskutinis jo dar
bas buvo užbaigimas Waeker 
Drive, kur sunykusi So. VVater 
St. turgavietė buvo paversta į 
gal gražiausi Chicagos dviejų 
augštų bulvarų. Nors daktarai 
įspėjo, kad jis turi susilaikyti 
nuo darbo, nes jo gyvastis yra 
pavojuje, bet jis nesiliovė dir
bęs ir \Vaeker Drive užbaigė 
6 mėnesiais anksčiau, negu bu
vo numatyta, tuo sutaupinda- 
mas miestui apie $500,(XX). Bet 
atidaryme to bulvaro jis daly
vauti nebegalėjo, kadangi jau 
sunkiai sirgo ir tik per radio 
klausėsi prakalbų. Du mėnesiu 
atgal jį išvežta ligoninėn, pa
daryta operacijų, bet jo gyvas
ties nebegalima buvo išgelbėt i 
ir jis mirė.

Sloan yra gimęs Chicagoj, 
West Sidėj.

Kurie jau buvo parengimai, 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Dabar ateinantį nedėldienį 
sausio 9 d., Pirmyn Mišrus 
Choras rengia koncertą ir ba
lių Draugijų Sąryšio svetK 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7 
vai. vakaro. Kadangi Pirmyn 
Mišrus Choras priklauso prie 
North Sidės Draugijų Sąryšio, 
tai ir kviečiame Sąryšio drau
gijas bei draugijų narius atsi
lankyti į musų rengiamą kon
certą ir paremti Pirmyn Mišrų 
Chorą. — Antanėlis.

Valdyba šiais metais yra se
kanti: pirm. Dr. S. Slakis, pirm, 
p ag. p. Biežienė, raštininkė p. 
Sinkienė, iždininkė p. Rozens- 
kienė, finansų raštininkė, p. 
Martinkicnė.

Po susirinkimo p. Sauraitic- 
nė iškėlė puikių puotą. Moterų 
kliubas yra dėkingas p. Sau rai
ti: nei už puikų priėmimų, pa
sišventimą, paaukojant savo 
darbų ir namų.

Visos užganėdintos ir pasida
linusios gražiomis mintimis iš
siskirstė apie šeštų vai. vakare.

Report,

protestu nieko bęndra neturi, 
tik iš netyčių tapo įtrauktas ir 
mažai beno narių tesusirinko, o 
ir grojo gana silpnai, palygi
nus su kitais beno pasirody
mais

Kraujo, odos, chroniška*

Beno Draugas.

Padėka

Ari. Pilka pasirodė dviejose 
skirtingose rolėse — komiškoj, . .
ir tragiškoj, kad išspręsti ku-1B6B3S Žaizdas, TBCtlŪ 
ri rolė jam geriau tiko, tai, tur ’ slaptas ligas vyrų ir moterų 
būti, reikėtų pinigų mesti. O 
lai parodo, kad jis yra visajfli- 
siškas artistas, kuris tinka ir 
komedijai ir tragedijai. Kuomet 
jis lošė komedijoj, tai žmonės 
kvatojo šonus susiėmę

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Įvairios Žinios
Laiškas be pabaigos

ap- 
pa-

P-as Grubus, chicagietis, 
aikė laiška iš Lietuvos be 
baigos. Rašytas gruodžio 19 d., 
1926 m. Lietuvos pašto ant- 
vpauda rodo, kad išsiųstas gruų-: 
Ižio 20 d?, 1926. •

An- 
pro- 

Programas susidėjo iš 
Pradžioj ir per-

gražiai uždarytas,
bet, i
ros čiupinėtas, nes pabaiga nu
plėšta. Laiške dėkojama už pi- 
ligus ir knygas, kur 
kė ir prašo daugiau, 
rašoma: '

Kalėdų vakare buvo šv 
tano parapijos vaikučių 
gramas.
12 punktų.
traukose grojo DLK. Vytauto 
benas. Programas buvo gana il- 

Igas ir nuobodus.. žmonių buvo 
gana daug. Pertraukoje kalbė
jo klebonas kun. Vaičiūnas. De-

matyt, smetoninės cenzu- kavoj b tėvams, t. y. parapijo-

Toliaus

Aš, Antanas 'lupikailis, tie
siu savo dešinę rankų ir imda
mas jūsų širdingai spaudžiu 
pirmiausia broliui Pranui, se- 
serei Paliulienei, švogeriui Pa
liuliui, sesrrei Liutkienei, švo
geriui Liutkui ir visiems savo 
draugams ir draugėms, širdin
giausia dėkavodamas už tų mil
žiniškų “surprise j>arty”, .sū

dei manęs Naujų Metų 
Liet. Auditorijoj. Tų 
negalėjau rasti žodžių 

Nesitikėjau,

vakare, 
vakarų
padėkavoti. Nesitikėjau, kad 
turiu liek daug gerų draugų ir 
buvau labai sujaudintas. Tad 
dėkoju šiandie per “Naujienas” 
ir visiems, kurie dalyvavot ir

Gal leis statyti 
naują tiltą

Skelbiama, kad gal bus leis
ta Chicagai pasistatyti dar vie
na naują tiltą per Chicagos upę 
prie pat ežero, tuo labai pa
lengvinant susisiekimų automo
biliais tarp šiaurinės ir pieti
nės Chicagos, nes tuo budu bus 
aplenktas vidurmestis, kur ir 
taip didelis susigrūdimas yra. 
Nauji? tilto pastatymas kainuo
tų aptc\ $8,000.000. Ikišiol to
kiam tiltui labai priešinosi ka
ro departamentas, kurio žinio
je yra Chicagos upė. Bet da
bar karo departamento inžinie
rius pulk. Schulz davė supras
ti. kad departamentas veikiau
sia nebesipriešins tam tiltui.

nims už skaitlinga atsilankymų 
ir už Kalėdų dovanas, nes pa- 
rapijonys sudėjo arti $1,700. 
Tiuko dar kelių dešimtų dol., 
prašė kad* kas dapildytų. Mat

naujiena,! jam niekad negana. Bet taip 
17 gruo- jau buvo ir bus. Teisingai se- 
I)r. Gri- žmonių patarlė sako: “Kiau- 

maišo nepripilsi”. Tai tikra 
biedni žmone- 

negana, vis 
;adarę pervarą bijo, kad ame-'Prašo daugiau duoti. Kas duo- 
rikiečiai nesužinotų, tad net irida daug, tas nežiūrint kas jis 

| butų, yra garbinamas, pats kle- 
[bonas visur jį pažysta ir mei- 
jliai sveikinasi su juo, o ma
žiau išsigalintis duoti, nežiūrint 

s me- j^įp doras jis butų, jis yra pa- 
* ;,R)e I žeminamas ir jo visai nepaiso- 
sa\° ina jmkim jr tą paįį no

na. Kiek tie žmonės yra pasi
aukoję vis dėl parapijos, bet 

Į kaip priseina apmokamas dar- 
1 bas, tai samdoma svetimtau
čiai, o savuosius gi užmirštama.
Jau buvo keli panašus atsiti- 

; kiniai. Muzikantai ta gerai ži
no ir jaučia, bet vis nusilei
džia ir tyli. Tas pats buvo ir 
Kalėdų vakare. Apie tuzinas 
muzikantų, Vytauto beno na
rių, grojo dykai, bet klebonas 
dėkavodamas vos ištarė Barčį 
ir Balakų, tarsi jie du visa be
lui valdo. — Vietinis.

“Pas mus didelė
:rt nerašysiu. Iš 16 Į 
Ižio laike sveikinimo

Amerikoj da ' ro maišo nepripilsi”.
Čia per visą j tiesa. Kiek tie

Smetoniniai hai duoda, ir vis
geriau

nuplėšta.

❖ s;:
Plėšikų nauji metai

Daugelis mėgina naujus 
l.us, ar jie bus laimingi, 
“laimingųjų”, pradėjo 
amatų su naujais metais ir 
Bridgeporto plėšikai. Naujuose 
ni tuose, 1:15 vai. nakties, Bro-i 
nių Tamošiūnų, 3217 S. Auburn ! 
.:ve., patiko nelaimė, .lis ėjo nuo) 

i lalsted gatvės iš savo draugo ' 
namo, l ies 33 ir Auburn avė., • 
prie švento Jurgio bažnyčios 
int kampo stovėjo vaikėzas; 
Ju vaikėzai stovėjo prie bučer- 
nės. Tamošiūnas nekreipdamas 
i juos domės pasuko link savo 
namų, bet tie vaikėzai su revol
veriais suėmė jį. Prišoko tre-1 
Jiasis ir visi trys kratė kiše- 
nius 
ir išėmė pinigus.

pasilieku amžinai dėkingas, 
'taipgi mano žmona Liudvka ir 
sunūs Algerdas sykiu dėkuoja 
už tas brangias dovanas, ku
rios .pasiliks musų atminty per 
ilgus metus. Dovanų suteikta 
vertės $500 trys puikus parlor 
krėslai ir lempa. Tariu labai 
ačiū Bridgeport’o Furnitu- 
re C.ompany, Vairios gana 
lengvos išlygos leido tas pui
kias dovanas suteikti. Ačiū ir 
p. Keturakiui, kuris vadovavo 
orkestru. Ačiū tiems 4(M> žmo
nių, kurie atėjo į party į gra
žiai, blaivai linksminosi iki 5 
v. lyto, suteikdami man neap
sakomo džiaugsmo. Visiems bu
siu amžinai dėkingas.

—Antanas Tupikaits.

kvatojo šonus susiėmę, o vai
dinant Feiafinando rolę (“Klas
ta ir meilė”), ne vienas 
nokite, suklydau - ne 
ašaras šluostė.

P. Petravičiutė-Milier 
friet neblogai vaidina, 
kartų, mano manymu, 
dino goriau, negu kada nors 
mačk teko matyti.

Nemažą siurprizų padarė p-ia 
Nora Gugienė. Ji de Sotenville 
rolę vaidino tikrai puikiai. Iki 
šiol p-ia Gugienė vaidinimuose 
beveik nepasirodydavo. Butų 
geistina, kad ateityj ji tankiau 
scenoj pasirodytų.

Kas galima pasakyti apie 
art. A. Vanagaitį? Pasakysiu 
trumpai ir aiškiai — jis turi 
'gimtų komiko talentų. George 
Dandino rolei jis tiko taip, kai Į) 
gerai parinkta pirštinė rankai.

B. Vaitekūnas ebieagiečiams 
jau nuo senai yra žinomas kai
no geras komikas^ Lubino ro- 
ėj jis nemažai juoko pridarė.

Kiti vaidilos — M. Balsiene, 
J. Balsis ir J. Ke- 

; gan patenkinamai 
.jJkots tiesą reikia pasa- 
ad Zavistaite komedijoj 

vaidina silpniau nei dramoj...

A. Zavistaite 
mėšis 
vaidin

(dova- 
viena)

visuo- 
bet šį 
ji vai-

Dr. J. W. Beaukite
VIRBUI ASHLAND STAfE 

BANKO

1800 So, Ashland Avė*
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1U. Neim
lioj nuo 2:80 iki 4:30 pn pietų 

REZIDENCIJAI 
222G Maruhall Blvd 

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 1464

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žil usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

7 ealras-
Muziko

I ’

“Birutes” Dramos Sky 
riaus vakaras

Australijos premjeras 
Chicagoj

Dabar Chicagoj lankosi Aust
ralijos premieras Stanley M. 
Bruce ir jok žmona. Nesenai 
Įvykusioj Anglijos imperijos 
konferencijoj jis vadovavo ko
va už kuoplačiausią Anglijos 
“domiu ionų” savy valdų. Jungt. 
Valstijose jis lankosi tikslu di
desnio Jungt. Valstijų ir Aust
ralijos susiartinimo.

Keturi žmonės užmušti

Užvakar automobiliai užmušė 
keturis žmones, šiemet j pen
kias dienas nelaimėsi' su auto
mobiliais žuvo jau 21 žmogus, 
arba daugiau kaip po keturis 
žmones į dienų.

NUŠOVĖ SAVO PAČIĄ

ir visi
Jie patys atsegiojo paltų 

Tamošiūnas 
užklaustas, ar turi daugiau pi
nigų ir laikrodėlį, atsakė, kad Į 
neturi. Vienas su revolveriu' 
užsimojo mušti, bet kitas ji 
sulaikė: “Palauk, jis turi dau-l 
giau pinigų!” Pakratęs rado ir 
daugiau pinigų. Tada vienas 
kirto per sprandą ir liepė eiti 
nesidairant. Banditai buvę apie 
18 ar 19 metų vaikėzai. Atėmė 
iš B. Tamošiūno $23.60. Ta
mošiūnas patarė lietuviams at
sargiai vaikščioti po Bridge- 
portų, labiausia apie šv. Jurgio 
bažnyčia. v 

♦ ❖ *
“Pražuvo paštas” 

MrKinley paštas*, kuris 
keletą metų buvo 3150 Archer 
avė. — “pražuvo”. Jis nepra
žuvo, tik persikėlė į naujų vie
tų, j naujų daug patogesnį na
mą, tik pusę, bloko į rytus 
3107 11 Archer avė. 
tas patobulintas ir daro tenai 
gerų biznį. —Reporteris.

Musų tavorščiai surinkę vi
sas savo spėkas ir dar paskvie- 
tę Dr. Graičunų, gr. 29 d. tu
rėjo savo sueigų Liet. Liuosy- 
bės svet. Momentas yra svar- 

■ bus, įvykęs Lietuvoj pervartas 
j visus sujudino, visi nori dau
giau sužinoti apie tų pervartų, 

.,l tad ir tų vakarų susirinko
1200 IJetuvos piliečių.
| Mitingų atidarė vietos 
j vorščių generolas Danta 
pristatė groti Vytauto 
kurs pirmiausia sugrojo Inter
nacionalų, nors gal labiau butų 
pritikęs laidotuvių maršas, nes 
mitingas turėjo tikslo paminė
ti keturius sušaudytuosius ko- 

per munistus.

apie

ir 
be n a,

Gruodžio 5 d. G. S. P. S. sve
tainėj įvyko “Birutės” Dramas 
Skyriaus vaidinimas. Kaip gir
dėti, tai buvo paskutinis art. 
St. Pilkos pasirodymas. Trum
poj ateityj esą jis apleisiųs 
Chicagų. Tai gan nemaloni ži
nia. Reikia chicagiečiams dėti 
pastangų, kad art. Pilka galė
tų ilgiau tarpe musų pasilikti 
ir scenos darbų dirbti.

Palyginamai į trumpų laikų 
art. Pilka spėjo daug nuveikti, 
šiandie jau ir skeptikai 
žįsta lą faktų, jog art. 
vadovaujamas “Birutės’ 
mos Skyrius yra tikrai
dalykas. Butų labai gaila, jei 
tas Skyrius turėtų pakrikti.

Juo labiau gaila, kad juo to
lyn, tuo “Birutės” dranjatie- 
čiai geriau vaidina. Vadinasi, 
dramatiečiai yra tikrai atsida
vę scenos darbui. Jie yra pasi
ryžę tobulintis ir patiekti pub
likai lai, ko jai iki šiol lietu
vių scenoj beteko matyti.

pripa-
Pilkos

Dra-
geras

aš-

\Villard Baidwin, l t m., 17b 
Eugcnie St., nušovė savo Įiačia 
Frances, kurią vedė šeši mė
nesiai atgal ir paskui pats nusi
šovė.

Lietuviu Rateliuose
North Side

Motery susirinkimas
demokratinę 

klerikalai 
blogesni už 

Andrulis.

Rengia koncertą ir balių

Kaip tik North Sidės Drau
gijų Sąryšis įsigijo nuosavų 
svetainę, tai dr vėl North Sidės 
lietuvių judėjimas atgijo. Be
veik kiekvienas nedėldienis 
svetainė yra išrenduota Įvai
rių organizacijų parengimams 
ar šiaip kokios pramogos būna.

Gruodžio 15 d. Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliubas turėjo 
savo metinį susirinkimų na
muose p-ios A. B. Suraitienės-, 
0629 S\ Albany avė.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
daug naudingų dalykų buvo nu
tarta. Vienas 
mas buvo sušelpti neturtingus 
lietuvius Chicagoj, suteikiant 
jiems “Christmas baskets”.

Buvo, taipgi rinkimas naujos 
Narės užganėdintos 

veikimu vienbal- 
tų pačių valdybų. 
Adomaitienę, kn- 
stokos atsisakė, 

priėmė 
vieton

valdybos, 
praeitų metų 
šiai išrinko 
išimant p. .1. 
ri delei laiko
Narės nenoriai

Na, o dabar bendros išvados. 
“George Dandin” buvo suvai
dintas tikrai vykusiai. Aš abe
joju, kad Chicagos lietuvių sce
noj kada nors buvo taip gerai 
vaidinta. Jeigu buvo, tai man 
to vaidinimo neteko matyti.

Butų įdomu “George Dandin” 
pamatyti gerame teatre, 
tai galima padaryti? Tiek 
bo įdėjus, lyg ir skriauda 
nu vaidinimu pasitenkinti, 
galvokite, “Birutės” 
čiai, 'ar nebūtų galima
Dandin” vienoj kitoj vietoj 
kartoti?’—K. Bangputis.

Opera

Gal 
dar- 
vie- 
Pa-

dramie- 
‘ George 

pa-

Pirmiausia kalbėjo Andrulis. 
Turbut visi jau jo kalbą žino. 
Jo nuomone, visi yra blogi, tik 
vieni komunistai yra geriausi, 
o ir Lietuvoj to pervartų esą 

‘nebūtų buvę, jei visi valdinin
kai butų komunistų klausę. 
Esą komunistai 
valdžių įrėmę, nes 
esą šimtą kaitų
kitus. Taip porino 
Bet visi gerai pamename, kaip 
komunistai visa gerkle šaukė, 
kad socialdemokratai yra daug 
blogesni ir už klerikalus ir vi
sokiais budais komunistai bu
vusių Lietuvos valdžią šmeižė. 
Dabar gi jie bando prisistatyti, 
kad ir jie buk rėmę valdžių ir 

i jai davę. 
Bet pervėlai tavorščiai susipra
to ir niekas tiems jų plepalams 
netikės. Bet visgi jie tuo vaka
ru labai didžiuojas; žmonių bu
vo nemažai, pinigų savo kie
meliui irgi nemažai surinko, 
apie $80, kas pas juos yra di
delė retenybe.

Manęs daugelis klausia, ko-

Gruodžio 5 d. vaidinta buvo 
F. Schiller’o tragedijos “Klas
ta ir meilė” penktas veiksmas 
ir Moliere’o trijų Viekšnių ko
medija “George Dandin arba 
sugėdintas vyras”.

Operos sezonas jau baigiasi. 
Už poros savaičių opera užsi
baigs ir visa trupė išvažiuos 
gastroliuoti į kitus miestus. 
Baigianties operųi, delei dide
lio publikos reikalavimo, tapo 
Įvesti popietiniai vaidinimai tre
čiadieniais, populiarėmis kai
nomis (nuo $1 iki $4). Bus duo
ta trečiadieniais po piet viso 
trys operos.

ŠĮ vakarą operos nebus, nes 
trupė dailiuos Mihvaukee.

šeštadieny, 2 vai. po piet eis 
“Samson and Delilah”, daly
vaujant Cyrena Vau Gordon, 
Charles Marshall, Ccsaro For- 
michi, Edouard Cotreuil ir ba
letui.

šeštadienio vakare, nupigin
tomis kainomis, eina “L’Elisir 
d’Amore” (Meilės Eliksiras), 
dalyvaujant Florence Maebeth, 
Tito Scliipa, Giacomo Rimini ir 
Viltorio Trevisan.

Sekmadieny (sausio 9 d.), 2 
v. p. p., einu “La Boheme”, 
dalyvaujant Claudia Muzio, 
Ircne Pavlovska, Charles Ha- 
ckett, Luigi Montesanto, Gio
vanni Polese, Virgilio Lazzari 
ir Viltorio Trevisan.

pirmadienio vakare
“The Jevyils of Madonna”, da
lyvaujant Rosa- Baisa, Augusta 
Lenska, Forrest Lamont, Gia
como Rimini ir baletui.

Antradieny paskutinį kartų 
statoma Wagnerio' romantinę 
opera “Tristan and Isolde”, 
dalyvaujant Elsa Alsen, Cyre-

kurias galėčiau taikyti tam ar na Van Gordon, Charles Mar
kiam vaidilai. Geriau pasiten-1 sball, Richard Bonelli ir Alex- 
kinsiu vieno žymaus dailininko ander Kipnis. 

as receptas yra Trečiadieny, 
- (pirma 

o tai yra bloga;-«*pera) eina 
skutinį 
vau j ant 
Sc lupa, 
lėtu i.

Trečiadienio vakare 
“Carmen”, dalyvaujant 
Gardeli, Eide Norena, Fernand 
Ansseau, Giaconio Rimini, Edo- 
uard Cotreuil ir baletui.

eina

rųšiai, lodei smulkmeniškos 
recenzijos nei nerašysiu. Ant
ra vertus, to negalėčiau pada
ryti, jei ir norėčiau neturiu 
išsidirbęs sustingusių taisyklių,

minėtinas įneši- geriausius patarimus

jos re-'kiti budu Vytauto benas kartu 
išrinkta su komunistais protestą kėlė.

Vylnto benas su komunistų

toks: niekuomet nesakyk
tai yra gera, <
geriau sakyk: šis dalykas man
patinka, o anas — nepatinka....

Vaidinimas paliko labui ge
ro Įspūdžio. 'Čeko girdėti, kad 
buvo atsilankęs ir vienas sve
timtautis, kuris pareiškęs: “Nie
kuomet nąsitikėjau,. kad lietu
viai galėtų taip gerai vaidinti.”

2 vai. po piet 
trečiadienio popetinė 

La Traviata”, pa
kartų šį sezonų, daly- 

Claudia Muzio, Tito 
Ricbard Bonelli ir ba-

eina
Mary

JONAS BAGVILAS
Paminėjimui metų sukaktu

vių mįrtics musų mylimo bro
lio Jono, kuris mirė Sausio 6 
d., 192G ir tapo palaidotas j šv. 
Kazimiero kapinėse.

Mes užpirkome mišias Ap- 
veizdos Dievo Parapijos Bažny
čioj, šeštadienyj, Sausio 8 d., 
1927, 8:15 valandų ryto.

Meldžiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti viršminėtu laiku ųnt šven
tų mišių, Po mišių, visus ten 
buvusius meldžiame atsilankyti 
pas mus į namus.

Broliai, Kazimierai ir 
Vincentas Bagvilas

1930 So. Union Avė.
Dėkavojame graboriui p. But

kus ir visiems* giminėms ir 
draugams ir prašome atsilan
kyti.

DAKTARAI PASAKĖ, 
KAD PNEUMONIJA

Jos atsirado iš slogų ir jis Visai 
nepaisė ir neprižiūrėjo — Atsimin
kit. —

Daktarai rekomenduoja, kad ge
riant karštą Bulgarišką Žolių Arba
tą greitai prašalina slogas.

Bulgariška Žolių Arbata greitai 
prašalina Reumatizmą, užkietiejimą, 
Skilvio, Inkstų ir Kepenų trubelius 
ir padaro turtingą, riebų ir stiprų 
kraują.

Būtinai reikalaukit savo aptieko- 
riaus tikros Bulgariškos Žolių Arba
tos, rauu&nuose ir geltonuose bakse- 
liose su mano vardu ant jų; 35c, 75c 
ir $1.25.

Pastaba: — Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano gyduolių dideli bąk- 
selj 5 mėnesiams. Atsiųskit $1.25 * ir 
aš tuoj atsiųsiu jas. Adresuokit man 
H. H. Von Schlick, 25 Marvel Buiid- 
ing, Pittsburgh, Pa.

J, F. R ADŽIUS
PigiaNHias Lietuvis 

Graburiaa Chicagoje S Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabą išdirby- 
stėa.

OFISAS:

668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:

3288 S. Halsted St.Te). Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet 
sanžiningas ir nebrangus, 
kad

esti 
todJl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė. 
Chicago. IB.

Pliune Boulevard 52C3 
Privatiniai Anihulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį.

1646 W. 46lh SU Chicago, III.

■i fu -i ................................... -i

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

Loring, Vanni-

Vittorio

vakare

Trevi-

(sausio

Ketvirtadienio vakare (sau
sio 13 d) eina “Don Giovanni”, 
dalyvaujant Rosa Raiša, Edith 
Mason, Louise 
Marcoux, Tito 
lio Lazzari ir 
sau.

Penktadienio
11 d.) eis du veikalai — “Ca- 
valleria Rusticana”, dalyvau
jant Claudia Muzio, Lerna 
Doone Jackson, Aroldo Lindi ir 
Dosire Defrere; ir “I Paglia- 
cci”, dalyvaujant Edith Mason, 
('.baries Marshall, Cesimc For- 
michi ir Jose Mojica.

šeštadieny (sausio 15 d.), po 
piet eina “Tosca”, paskutinį 
kartą šį sezonų, dalyvaujant, 
Marry Garden,- Fernand An- 
sseau ir Vanni-Marcoux.'

šeštadienio vakare, populiarė- 
mis kainomis, eina “'l'ielland” 
(anglų kalboj), dalyvaujant 
FJsa Alsoii, Forrest Lamont ir 
Giaconio Rimini.

Jaučiasi kaip naujas žmogus 
Belleville, Wis. — Išdirbėjam.s Bulga
riškos Žolių (Kraujo) Arbatos:

“Aš vartojau jūsų geras žolių gy
duoles ir tūlas laikas atgal aš pasi
dalinau pakelį su savo vedusia duk- 
tcre. Jai tos gyduolės taip pagelbė
jo, kad ji pareikalavo jų daugiau kad 
aš nupirkčiau. Taipgi man irgi at
siųskite kitą pakelį, aš dabar jau- 
čiuosiu kaip naujas žmogus turėda
mas 81 metų amžiaus”.

Bulgarian Žolių (Kraujo) Arbata 
yra parduodama vaistinėse 35c-75c 
$1.25 arba atsiunčiamos, paštu. Ad
resuokite H. H. Von Schlick, 100 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnc Be
Peilio 00 0 Skausmo

Patirti faktai yra geriausias daro- 
dymas <lel įsitikinimo. Liudymai šim
tų užganėdintų pacientų kurios esu 
išgydęs nuo rupturos su savo meto
du, (patvirtina, kad aš išgydau rup
imas greitai, be skausmo ir be išli
kimo ligonio iš darbo.

Skaitykit ką Mr. Lhotah sako:
“Aštuoni metai atgal aš turėjau 

rupturą iš abiejų pusių ir per du 
metus aš turėjau tokius didelius skau
smus, kad vos tik galėjau dirbti. Aš 
nusprendžiau, kad turiu išsigydyti, 
bet aš labai bijojau peilio. Paskiau 
aš skaičiau apie Dr. Flint ir atlan
kiau pas jį. Jis išgydė mane iš abie
jų pusių labai gerai be peilio, be 
skausmo ir be gulėjimo lovoj. Dabar 
yra man malonu dirbti. Aš išsigyd- 
žiau trys metai atgal”.

Frank Lhotah 
2303 So. 63rd Avė.

VERICOSE GYSLOS $5.00

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

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

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Sekmadieny (sausio Iti d.), 
2 v. p .p. eina “The Jewess”, 
dalyvaujant Rosa Raiša, Eide 
Norma, Charles Marshall ir 
Virgilio Lazzari. '

Tatrų trečiadienį po piet 
(sausio 19 d.) bus duota pir
mą kartą ši sezoną “Madame 
Butterfly”, dalyvaujant Editli 
Mason, Lorna Doone Jackson, 
Charles llackell ir Giaconio Ri
mini.
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"CASCARETS" UŽLAIKO PRANEŠIMAI
SKILVĮ REGULIARIAI IR

PRAŠALINA SLDGAS

C. G. Lukšio Lietuva 
Paveiksluose

Neturėsit galvos skaudėjimo.

rugštumų viduriose, slogų 
arba užkietiejimo

Nusipirkto už 10c bakselj.

Slogos — ar tai butų galvo
je arba kitoje dalyje kūno — 
greitai yra prašalinamos jei tik 
kepenis pradeda smarkiau vei
kti ir apsaugojant skilvį nuo 
slogų. Vartok it Cascarets šį va
karą ir atsikelsite iš ryto su 
sveika galva ir jus nusistebė
site kas pasidarė su jūsų slo, 
gomis. 
met jus

C.ascarets veikia kuo- 
miegate; jos išvalo ir 
skilvį, prašalina rug- 
nesuvli skintą maistą 

prašalina perviršį
štumus, 
ir gasus;
tulžies nuo kepenų ir išmeta 
lauk nesuvirškintas dalis mai
sto ir nuodui iš skilvio.

Atsiminkite, kad greičiau
sia pasiliuosavimas nuo slogu, 
tai paimti vieną arba du Cas
carets vakare, jos išvalo siste
mą. Nusipirkto už 19c bakselį 
bile vaistinėj. Neužmirškite 
vaikų. Jiems patinka tie Sal
dainiai Catharfic ir jos praša
lina slogas iš mažų vaikų sis-. 
temos.

Pranešimai
Jaunų Lietuvių .Amerikoje Tau

tiškas Kliubas laikys metinį susi
rinkimą penktadieny, sausio 7 d.. 
7:3U vai. vakaro, Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted st. Kliubo 
susirinkimų laikas tapo perkeltas 
iš sekmadienio į pirmą penktadie
nį. Dabar mitingai visuomet atsi
bus pirmą penktadienį. Malonėkit 
laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų 'aptarti.

S. Kunevicze, nut. ra.št.

Ką tik iš Lietuvos parvežti nau* 
ji įdomus krutami paveikslai

Pirmą kartą rodomi Amerikoje

Tautiečiai! Ateikite pamatyti Lie
tuvą gyvą paveiksluose, kaip ji 
šiandien išrodo, kiek pažangos pa
dalė* per 8 metus laisvo gyveninio. 
Pamatykit jos kariuomenę, orlaivi- 
įlinkus, valdžią ir jaunuomenės ge
gužines ir sportą. Taipgi Lietuvių 
Dienos iškilmes ir paroda Phi!a- 
<|< Iphia. Pa. Rugp. 28 d. 1926 m., 
iHiiimtvsih* pal\s save arba savo
pažįstamą.

Praleisite 2 valandas linksmai ir 
uunalysit tą ką imtų metą laiko 

dolerių nuvažiuoti 
viską.

r kelis šimtus 
r pamatyti tą

Pamatysit už imažą bilieto kainą

Lodys aiškins

C. G. LUKŠIS

Sausio 7 ir 8 d. Krenčiaus 
To sv n o f Lake

Sr.usio 9 ir 10 Parap. svet.
Boseland, III.

Sausio 11 ir 12 Meldažio svet.

svet.

Sausio 13 d. Vaičiūno- svet.
Melrose Park, III.

Sausio 14 d. Parap. svet.
Ratine, VVis.

Sausio 15 ir 16 d. Parap. svet. 
Sheboygan, Wis.

Sausio 17 ir 18 Parap. svet.
Kenosba, \Vis.

Sausio 20 d. Eagle Theatre, 
AVestville, UI.

Sausio 23 ir 24 d. Parap. svet. 
Springfięld, III.

Sausio 26 d. Draugysčių svet. 
\Vaukegan, III.

Sausio 27 ir 28 d. Lietuvių Audit. 
Chicago, III,

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 35c., vaikams 15c.

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoj laikys metinį susirinkinu 
šeštadieny, sausio 8 d. kaip 7:30 
vai. vakare, prie 11)00 So. Union 
avė. ir 10 gt. Nariai esat kviečia
mi į mitingą, nes bus daug reika
lų aptarti ir bus darbininkai ren
kami dėl baliaus. —J. B. Yušius.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
i turės -savo metinį susirinkimą 9-tą 

Roseland. — A. Z. L. P. ir P. dieną šio mėnesio, 1 vai. po pietų,
Kliubo metinis susirinkimas įvyks Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted
7 d. sausio, 7;3O vai. vak., K. Stru-1 st. Draugystė kviečia visus j ineti- 
milo svet. Bus Baportai iš pereitų nį susirinkimą.
metų nuveiktų darbų. Visi nai'iai f A. Margevičius, rašt.
bukit susirinkime.
ma bausmė 50c. -

nariai 
Už neatsilanky- 
J. Kirkus, rast. Town of Lake. — Draugijos šv. 

•tro ir Povilo visi nariai, kurie 
—. L. T. S. 23 kuo- [ turi paėmę draugystės tikietų, ma- 
susirinkimas įvyks (lončkitc sugrąžinti sausio 8 d., 8 

sausio 7 d., vai. vakare, 4523 S. \Vood st. Pra
šomi atsilankyti ir tie, kurie turi 
gauti iš draugystės dovanas. Už 
nepribuvimą busite nubausti $1.

T. Kuizinas.

North Side
pos metinis susirinkimas įvyks (lončkitc sugrąžinti sausio 8 d. 
penkiadienio vakare, sausio 7 d. 1 —1---- v 11
apie M vai., p. Rugio kambariuose 
1614 N. Winchcstcr avė.

Komitetas.

Westville, III. — SLA 223 kuo
pa |>vrkelia mitingus į antrą ne- 
dėldienį mėnesio. —P. Stulginsky. Dr-stė Lietuvos Vėliava Ameri- 

ke Nr. 1 laikys savo metinį susi-
• rinkimą sausio 9 d., I vai. po pie- 

lllinois Lietuvių Pašalpos Kliu-*(ų, paprastoj svetainėj. Draugai ir 
bo metinis susirinkimas įvyks penk- draugės 
tadienv, sausio 7 d., 8 vai. vakare,1 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals- 

esate kvie- 
nes 
ap-

Visi kliubiečiai 
pribūti j susirinkimą, 

daug svarbių dalykų
čiaini 
randasi
tarti. —A. J. Lazauskas, seki*.

malonėkite atsilankyti j 
susirinkimą; yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti. Naujoji valdyba 
užims savo vietą. Kviečia sekreto
rius J. Dabulski.

Cicero. — Lietuvių Raudonos 
žės Pnšelpos Kliubas laikys

Ro- 
meti- 

nį susirinkimą sausio 7 d., kaip 7:30 
vai. vakare. W. Lukšto svetainėj, 
1500 S. 49 avė., (’iiero, III. Nariai 

visi laiku pribūti, nes 
svarbių dalykų aptarti. 

Ben. Tumavice, rašt.
malonėkite 
turim daug

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos metinis susi
rinkimas atsibus nedėlioj, sausio 
9 d., Northvvest Masonie Temple 
svet., 1547 N. Leavitt st„ kaip 2 v. 
ix> pietų. Draugai malonėkite su
sirinkti laiku, taipgi bus renkami 
darbininkai dėl ateinančio draugi
jos baliaus, kuris jvyks nedėlioj, 
sausio 16 d., AVicker Park svet.

X. Saikus, sekr.
SLA 109 

įvvks sausio 7 d 
2212 W. 23rd PI., 
Visi nariai kviečiami

kuopos susirinkimas • 
Meldažio svet.,1 

7:30 vai. vakare, 
atsilankyti.

Valdyba.

Burnside. — SLA 63 kuopa lai
kys metinį susirinkimą 7 d. sausio, 
7 vai. vakare. J. Podgomiko svet., 
1200 E. 93 St. Nariai I 
skaitlingai dalyvauti.

P. Pivorunas,

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos Kliubas laikys savt> metinį 
susirinkimą sausio 10 d., kaip 7 v. 
vakaro, Strumilos svet., 158 E. 107 
St. Draugai, būtinai turit pribūti, 
nes bus svarbių svarstymų kasllnk 
kliubo reikalų. —Valdyba.

kviečiami į 

sekr.
Kultūros Ratelio susirinkimas j vyk s 

subatoj, sausio 8, 3 vai. po pietų, 
1354 N. Kedzie Avė. Visos narės at- 
silankykit. —r Valdyba

kuo- 
jvyks 

.7:30 vai.
, Jokantų name, 4138 Archer 
Nariai ir narės malonėkite vi- 

pributi užsimokėti užsilikusias 
Taipgi šis susirinkimas

lykų nutarti. —A. Trejonis, sekr.

Brighton Park. —. SI-A 176 
pos metinis susirinkimas 
penktadieny, sausio 7 d., 
vnk., 
avė 
s* mok ėstis, 
yra gana svarbus, nes yra daug da-

Garfield Park L. V. ir M. P. Kliu- 
’ bo metinis susirinkimas įvyks Nedė- 

lioj, Sausio (Jan.) 9 d., 1927 m., John 
Engel’s Svetainėj, 3720 W. Harrison 
St. Malonėsite visi atsilankyti.

— Rašt.

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Kliubas rengia koncertą ir 
šokius Lietuvių Auditorijos mažo- Į 
joj salėj, 8133 S. Halsted st. Atsi- • 
bus ateinanti sekmadienį, sausio 9 
dieną. Programas prasidės 6:30 v. 
vakare. Sekamos ypatos išpildys 
programą: I*'. Garalskaitė, B. Gri- 
caitė, A. Burkaitė, A. Ančiutė, M. 
Audriejunaitė, K. Audrejunas, A. 
Dačkienė. Muzika grieš North didės 
jaunų lietuvaičių. įžanga ypatai 50 
centų. —Komitetas.

Midwest Home Loan Association of 
America, Inc. generalis susirinkimas 
jvyks penktadienyj, sausio (Jan.) 7, 

Į 1927, August Salduko ofise, 4100 Ar- 
• cher Avė., lygiai 7:30 vai. vakare.

— S. Dombrou, Nut. Rašt. 
2514 W. 45th St.

Tel. Lafayette 0826

North Side. — Pirmyn Mišrus 
Choras rengia koncertą ir balių ne- 
dčlioj, sausio 9 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti, o atsilankę pasi- 
klausysit gražaus koncerto ir pa
remsi*! Pirmyn Mišrų Chorą.

Komitetas.

Amity Pašeipinio Kliubo metinis 
susirinkimas jvyk4 sausio 7 dieną, 
1927 metų, 8 vai. vakare, Kliubo na
me, 4644 So. Paulina St. Visų narių 
yra pareiga dalyvauti šiame susirin
kime. !

— F. J. Vaišvilas, Rašt.

L. S. S. 81 kuopos metinis susirin
kimas jvyks šeštadieny, sausio 8 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti.

*— J. Lapaitis, Rašt.

ASMENŲ J1ESK0JIMAI
IEŠKAU savo švogerio Vinco Na

viko; paeina Padvarininkų kaimo, 
Truskavos vai., Panevėžio apskr. 
Gyveno Chlcngoj, dabar nežinau 
kur randasi. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu tuojaus atsišaukti.

Kazimieras Lulzlnas
3120 S. Parnel) ove., Chicago, III.

PAIEŠKAI1 giminių ir pažįstamų. 
Meldžiu atsišaukti. Už tai busiu la
bai dėkingas. Dominik Aleskus, 25 
16th St., Cloųuet, Minu.

PAIEšKAU savo brolio Chas Ya* 
kas, kuris angliškai vadinasi (J. 
P. llicks, kuris apleido Spring 
Valley, III. 29 melai atgal išvažiuo
damas j (’.oloiailos valst. j Hot 
Springs, (ado. ir nuo to laiko nie
ko nežinau ar jis yra gyvas ar mi
ręs. Meldžiu atsisaukt ar jo paties 
ar prietelių, katrie žino arba yra 
girdėję apie jį, už ką busiu dėkin
gas. F. I). Vakas, 302 \Vest Dakota 
Si., Spring Valley, III.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI! moters ar merginos 

apsįvedimui, nesenesnės 38 metų ir 
turinčios nedaugiau kaip 2 vaiku. 
Aš esu vaikinas 37 metų. Malonėkit 
rašyti, o aš duosiu atsakymą.

Stephen Bartas 
Co. G lOth Inf. 

Fort Thornas,aKy.

JIESKO PARTNERIU
IEŠKAU pusininko prie labai 

pelningo biznio Blue Island mieste
lyje. 189 S. VVestern avė., Blue 
Island, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON 4 kambarių fialas.

Elektra, gazas, maudynė. * 
1141 S. Campbell avė.

ANT rendos 5 kambarių flatas, 
ant 2 floro, šildomas su pečiais.

7250 S. \Vestern ave.
. .................. i... ■ ■ "'“*

RAKANDAI
TURIU parduoti forničių, dvi 

lovas, naujas karpetas, siuvama 
mašina kriauČiui ir kirpimui

K. \V1I.IUS 
189 S. \Vestern avė. 
BLUE ISLAND, ILL. 
Tel. Blue Island 2226

JIESKO DARBO

įran-

PAIEŠKAI! darbo į pekarnę 
už pirmų ar antrą ranką prie 
keksų ir prie visokios duonos. 
2’fl. frontas.

4950 So. Wood st.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
AMBITINGI VYRAI IR 

MOTERYS

Mes turime vietos musų ofi
so skyriuje dėl keleto rimtai 
protaujančių, inteligentiškų vy
rų ir moterų, pageidaujama lie
tuviškai kalbančių, su patyri
mu arba be patyrimo, pilnam 
arba dalinam laikui. Jei jus 
seksite instrukcijas ir veiksite; 
mes galime tikrai' jums paro
dyti geriausią real estate par
davimo propoziciją Chicagoje. 
Ekspertai manageriai išmokins 
jumis biznio ir galutinai už
baigs jūsų surengtą pardavimą. 
Geras komišinas, elektra bonai, 
privatiški automobiliai jums ir 
jūsų prospektams. Suteikiama 
didžiuusis koperavimas.

Populiaris reikalavimas mu
sų South Side savasčių, netoli 
ir prie geros transportacijos, 
pigiomis kainomis, aprubežiotoj 
vietoj, pilnai įrengta subdivi- 
zija su cementuotomis gatvė
mis, gražus parkai, gražios švie
sos prie gatvių, naujas* golfo 
laukas, miškų auginimas, Ca
lumet upė ir keliai arti ir prie 
pat elektrinės Illinois Central 
stoties, mažiau negu 30 minu
čių nuo vidurmiesčio.

Pamatymas yra įsitikinimu, 
atvažiuokit ir pamatykit patys, 
džiaugsitės, kad taip padarėt. 
Jums nereikia būti patyrusiu 
salesmenu, tik šiaip sau žmo
gumi, kuris gali pasakyti tie
sių tiesiausiai — musų savas
tys paėios parsiduoda — mu
sų pasiūlymas patiks, kad ir 
skeptiškiausiam žmogui. Atsi
šaukto tik nuo 12 iki 2 ir 
6 iki 8 vakare.

Ofiso Skyrius
BRANIGAR BROTHERS 

3400 W. 26 St.\ '

nuo

co.

REIKIA DARBININKŲ
»-*>**«*s»*,*-****^***,>***^****<*^>^**>**^K/><KZ-^Z»w*W,%Z*^W^«^.*^z^*^w

VYRŲ
PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS

v

PARDAVIMUI Soft Drinks par- 
lor. Parduosiu su įminu ar be na
mo. Perkančiam be namo leasą duo
siu trims melams ur daugiau. Ant 
pirmų lubų biznis ir svetainė. Anl 
antrų lubų 5 ir 6 kambariai. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon, kreipki
tės bile kada — nepraleiskite pro
gos — bargenas.

John Balčius, 4301 S. Wood st. 
Tel. Boulevard 6717

Nauji Namai Pirmi Morgitiai
1927 

Gali Reikšti
Daug Pinigų dėl Juru 

„ Jei jus norite dirbti
Ar jus prisirengę griebti di

delę PROGĄ? Pereiti metai bu
vo geriausi metai dėl šios orga- I>AHI)AVIMU1 grosernė ir 
nizacijos, 1927 bus dar geresni, bučernė su kampiniu namu, yra 
Prisidėkit prie musų, ir jei jus 5 natui, garažas dėl 3 karų, 
seksite musų instrukcijas ir getas biznis, 
veiksite kaip jums bus sakoma,* Kreipkitės: 
jus galit uždirbti DAUG PINI- 3001 ave-
GŲ. Jus galit pradėti dirbti da
lį laiko, dirbant tik 1 arba 2 va
landas į dieną, kol jus įsitikin
sit, kad čia galit dirbti VISĄ 
SAVO GYVENIMĄ. Bet atsi- 
lankykit anksti, nes mes tik pri
imsime keletą gerų vyrų. Atsi- 
šaukit nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo, kasdien apart Seredos.

PAHDAVIMl’l bučernė 
gtosernė. Nupirksit pigiai 
svarbios priežasties.

J. D.
1409 S. 49th Ct., ^Cicero,

ir 
dėl

III

PARDAVIMUI coffee shop, yra 
barai ir kiti fikčeriai. Parduosiu 
pigiai. 544 \V. 18 St.

' Klauskite
MR. F. A. SUNEGA

Room 348

NAUJI METAI 
SUTEIKIA 

NAUJĄ PROGĄ 
DEL JŪSŲ

Mis turime vietos savo 
ganizacijoj, kuri suteikia 
rą progą dėl keleto smarkių 
tuvių. Jei turit ambicijos
dirbti 1927 metais daugiausiai 
pinigų savo amžiui ir esat nu
sprendę VEIKTI TUOJ, tai pa- 
simatykit 
savaitėje, 
tiktai iki 
šaukit

or- 
tik- 
lie- 
už-

su M r. Sleuzas šioje 
šis pasiūlymas bus 

sausio 8, 1927. Atsi-

7
Hm. 502, 

VV.. Madison st.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas vertas $700, už 

$110, sykiu 90 volelių ir benčius, $50 
cash ir po $10 atsakantiems žmo
nėms. 6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su ar be namo. 

2057 W. 22nd Place

n v --------------------------------r ...j i,.....-.-.-i - ------------

PARDAVIMUI Rooming House 
arba pusininką! priimsiu. Paty
rimas nėra reikalingas. 

3251 So. Michigan Ave. 
Chicago, III.

PA RD A VIM UI bučernė-groser nė. 
Tai yra senas ir pelningas biznis. 
Biznio daroma nuo 80 iki 100 doį 
į dieną. Kurie ieškot biznio ir nebi
jot darbo arba norit j trumpą lai
ka palikt bagotais, štai jums proga. 
Nemokantį darbo, išmokysiu. 1967 
Canalport Avę. I 
Phone Roosevėlt 4395.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. 3935 S. California ave.

------- --- ------- - •
PARDAVIMUI grosernė ir bučer

nė. Gerai išdirbtas biznis. Parduo
siu nebrangiai, nes einu į kitą biz
nį. 627 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
oė, labai pigiai. Biznis geras, kny
gučių nėra. 5752 S. Ručine avė.

PARDUOSIU
grojiklį pianą Už $110, rasti $»t>, 
kitus po $10 | mėnesį Pasimatykit 
su Barney Kaspuska,. 6136 South 
Halsted st., 1 11.

. ________________________

savo $750 vertės 
Už $110, cash $50,

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Savininkas 
1818 Canalport avė.

MICHIGAN MEDUS
5 SVARŲ viądrukaą $1.50. Imant 

daugiau duosiu pigiau, 900 karve- 
'ių-balatndžių visokių lietuviškų 
verstinų po $2.50 pora, Medžioklei 
šunų labai gerų $16 ir $30; labai 
didelių apželtkojų geltonų vištų 
$10 pora.

M. P. ANDREKUS 
Pentwrtter, Mich.

PARDAVIMUI pigiai karčia- 
ma prie Chicagos rubežiaus. 
Yra lysas IVį metų; eiectric pia
nas, pigi renda, yra kambariai 
gyvenimui, 817 W. 123rd St., 
Calumet Park, III.

PARDAVIMUI pigiai karkia
ma prie pat Chicagos rubežiaus. 
Biznis išdirbtas, pigi renda. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biz
nį 12318 So. Halsted St., Tel. 
Pullman 9819.

PARDAVIMUI grocernė ir md- 
kyklos reikmens. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo namo, kad 
butų Storas su pragyvenami.

Kreipkitės:
3518 S. Wallace st.

PARDAVIMUI delikątescn, sal
dainių, cigarų krautuvė, visokių 
tautų kolonijoj, I kambarių fintas 
ir krautuvė, $35 rendos. Išvažiuo
ju ant farmų. 5122 Princeton avė.

PIRMOS klesos bučernė parduo
dam ar mainom ant mašinos, loto, 
kendžių Storo ar karčiamos. Atsi- 
šaukit 4550’.-j S. Kedzie avė. Hem- 
lock 5939.

PARDAVIMUI Soft Drink parlo- 
ris, t parduosiu visų ar pusę. 531 
Vermont st., Blue Island, III.

NAMAI-ŽEME
Namai pardavimui

2 NAUJI mūriniai namai, 6 ir 6 
kambarių, aržuolo trimingas, karš
tu vandeniu apšildomas, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, graži vie
ta, namas randasi 6734 S. Maple- 
wood avė. Namas randasi 665.^ So. 
Talnian avė.

NAUJAS mūrinis namas 5 ir 5 
kambarių, maudynės, elektra ir vi
si parankamai, karštu vandeniu 
apšildomi ant ' pirmo floro. Namas 
randasi 4637 S.”Wftshtenaw avė.

VIENŲ metų senumo namas, 6 ir 
6 kambarių, aržuolo trimingas, 
karštu vandeniu apšildomas ant 
pirmo floro. Lotas 37y 125. Par
duosime pigiai. Namas randasi 
Brighton Parke.

4 pagyvenimų mūrinis namas ant 
kampo, tik baigiamas budavoti, vis
kas bus įtaisyta pagal vėliausios 
įnašus. Namas randasi S. E. kam
po ant 66 Rockwe!l St.

4 PAGYVENIMŲ namas ant kam
po prie Maniuette Park, gera ran
da, gera vieta. Parduosime pigiai. 
Namas randasi 6602—-01 South St. 
I.ouis ave.

šituos namus galim mainy- 
mažesnių ar didesnių namų

Mes 
ti ant 
arba lotų. Jeigu tamstos neišsirink- 
tumėt iš tų inusų namų, tai mes 
pabudavosime kokis tik tamstom 
patiks. ' • 1

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafayette 7674

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui 8 flatų mūrinis na* 
mas 90 pėdų kampas, garu šil
domas, aržuolu trimotas, labai 
geroj vietoj, vienas blokas nuo 
63rd St. 2*7, 2-4, 4-5 kambarius. 
Rendos $579 į mėnesį. Greitam 
pirkėjui kaina labai prieinama. 
Kreipkitės prie savininko.

2537 W. 63rd Street 
Krautuvė

PARDAVIMUI NAMAS 
BIZNIU

Name randasi bučernė su 
ne, biznis išdirbtas per 3

SU

groser- 
______  . metus. 

Priežastis pardavimo — einu į ki
tą biznį.

Kreipkitės:
4359 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI ^cr savininką 
nauja krautuvė, 25 ><60 ir 6 kam
barių flatas viršuj, sekamas nuo 
N. W. kampo 59 St. ir Sacramen- 

ir išlygos labai prl-to avė. Kaina 
einamos.

šaukit
Prospect 8588 arba Prospect 9875

NAMAS ir grosernė pardavimui 
tik $5,400. 2539 W. 46th St. ' 
—4—.—!------------------------------------

MAINYMUI puikus namas 3 fla
tų, 2 po 5 ir 4 ruimai. Mainysiu j 
lotą, automobilį, ruiming namo, bu- 
černės arba Koad Hpuse. Kas pir
mas, tas laimės.

Šaukit
Tel. Lafayette 5107

Kelioliką naujų muro namų ------- —
gatavų apsigyvenimui, randasi« v r bj, , g|UfJ auĮtg0 rnorgičiuH ir gaukite šė
pas mus pardavimui. gis nuošimčius už savo sutaupytus pi-

 j nigus. Gerinusį patarnavimą gausite
Namai dviejų aug&tų po ke- pus 

turis ir penkis kambarius, pui
kaus muro, moderniški įrengi
mai ir nepaprastai geroj vietoj.,

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. tanai 1678

$1,500.00 įmokėti, o likusią1 
sumą kaip vendą, po $60.00 į 
mėnesį. Rendos atnešti po $90.00 
į mėnesį.

4-rių augštų muro namdi jau 
baigiami būdavot ir dabar ant 
pardavimo. Tik $2,500.00 įmo
kėti, likusius išmokės rendoriai 
ir dar pelną pirkėjui duos. Ge
riausias investmentas Chicago
je. 1

Kelioliką puikių muro bunga- 
low po 5 kambarius, su labai ma
žu {mokėjimu.

Keli muro namai po 5 kam
barius mainui ant farmų ar lo
tų.

Visos šios sąvastys yra ge- 
riausis pirknys Chicagoje ir pir
kėjai čia gali uždirbti greitu lai
ku didelius pinigus. Kreipkitės:

W. Hayden Bell
Ed. Bakievičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. lafayette 8600

ATYDA BiRIGHTON PARKIE
ČIAMS

Naujas 2 augštų mūrinis namas, 
krautuvė ant pirmo aug'što, 5 kam
barių, 2 ofisai ir laukiamasis kam
barys ant antro augšto, garu šildo
ma. I^abai gera vieta dėl dry goods, 
aptiekos, vyrų uprėdalų krautuvės1 
arba kito kokio biznio. Randasi 4001 
Archer Avė. Kaina nebrangi.

2 augštų mūrinis namas, 6-6 kam- J 
barių, kaina tiktai $10,500, cash 
$2500, kitus taip kaip rendą.

Pirkit naują 2 augštų mūrinį na
mą, 4-4 kambarių. Yra skiepas ir 
viškai, kaina $10,500.

2 augštų mūrinis, 4-4 kambarių, 
skiepas ir viškai, ekstra lotas, 2 ka-j 
nj medinis garažas, kaina tiktai 
$11,000.

H. Koplewski
Savininkas

4003 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ

, Kurie norite apleisti Chicagą ir 
jiegalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 18 
kambarių, gyvena 5 Žemynos. Ki
tas namas 6 kambarių ir 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 
šaukit.

P. ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
3222 -R. St., 

So. Omaha, Neb.

atsi-

PARDAVIMUI namas 4 flatų. Bar- 
genas cash arba išmokėjimais. Savi
ninkas 1 augštas iš užpakalio, 3726 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI Quincy Inn 
Hoad House biznis arba kartu 
su namu ir žeme 3 akerių.

112 St. ir Ridgeland avc.
( WORTH, ILL.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, su visokiais paranku- 
rnais; cxtra lotas šalę. Tel. Republic 
8935.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

-

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam., Uš- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Hakted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
Į 2118 So. State St.. Chicago, 111.

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą 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” adresų:

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių. Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. M u b ų 

specialumas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

SostheimB, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užgunčdinimą. Įvedam elektros Ura
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerius ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St.. Chicago
Phone Victory 7452

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kąd musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50 
$82.50

Ir daugelis 
musų didelėj

kitų 
dirbtuvėj.

gerų bargenų

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Divieion Street

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 v
3804 S. Kedzie Ave.

Tel. Lafayette 6738-6716v
MECHANIKAS garažų, welding. 

eiectric, kalvis, taisytojas. M. Gocis, 
154 Wooster Avė., Akron, Ohio.


