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Lietuvos karo cenzu
ra naikina musų 

laikraščius

Klerikalų sukilimas Mek 
~ sikoje susmukęs

Vos keliose valstijose kunigams 
pavykę sukurstyti maištus, 
kurie dabar patrempiami

Kaip ėjo pirmas po per 
varto Seimo posėdis

Meksikos kunigų kurstomas ji* 
' Klt 

maištas prieš valdžią susmuko
Fašistų valdžia Lietuvoj 
neįsileidžia Amerikos 

liet, laikraščių

Pirmasis po perversmo 
• Seimo posėdis

Frakcijų vadų pareiškimai ir 
Min. pirmininko atsakymai. 
Gruodžio 30 d. 16,5 vai. po-

KAUNAS, [Lž]. — Po gruo-

KAUNO “Lietuvos žinios” 
praneša, kad po klerikalų fa
šistų įvykinto Lietuvoj gruo
džio 17 dieną pervarto “L. Ži
nių” redakcija nebegaunanti iš džio 17 dienos įvykių, gruodžio 
Amerikos “lietuviškų tautiniu- 30 dieną sukviestas Seimo po- 
kų, sandariečių ir kitų pažan
giosios krypties laikraščių.”

Jeigu “pažangiosios kryp
ties” laikraščių, taigi ir “Nau
jienų”, negauna laikraščio re
dakcija, tai ir 
išskiriant nebent 
valdžios atstovus — jų negau-’ 
na.

Neįsileidžiami laikraščiai bet
gi atgal negrąžinami, bent siun
čiami I-ietuvon “Naujienų” eg
zemplioriai negrįžo. Karo cen
zūra, matyt, juos tiesiai naiki
na.

sėdis, į kurį atsilankė veik visi 
atstovai. Publikos gi šį kartą 
vidutiniai. Karininkų tarpe ma
tyt p. Plechavičius, gen. Lady- 
ga, gen. Nagevičius ir k-. Prie 
įėjimo j Seimo rumus pastaty-

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 21. — Vienas aukštas fede
ralinės kariuomenės valdinin- 

[kas skelbia, kad klerikalų suki-' 
limas Meksikoj visai susmukęs. 
Niekur, sako jis, klerikalai ne
galėję atsilaikyti federalinėms 
jėgoms, ir kur tik jie bandę 
su ginklu rankoj stoti J kovą, 

t buvę skaudžiai nubausti. 
Klerikalai bandę sukilimą pa- 

' daryti visoje Meksikoj, bet vos 
keliose valstijose jiems pavy
kę daugiau mažiau žmones su
kurstyti, kurių maištai 
veikiai patrempiami.

Oficialiniu pranešimu 
įvykusiame Atotonilcoj, 
valstijoj, susikirtime tarp fede
ralinės kariuomenės dalies ir 
klerikalų burių penkiasdešimt 
maištininkų buvo užmušta Ir 
daugiau kaip šimtas paimta į 
nelaisvę. Kiti maištininkai pa
bėgo į kalnus.

Karo departamentas skelbia, 
kad Nochistlane, Zacatecas val
stijoj, federalinės kariuomenės 
skyrius išvaikęs maištininkų 
būrį, kuriam vadovavę du ku
nigai. Trys sugauti maištinin
kai buvę sušaudyti.

tečiau

vakar1 
Jalisco

Britų ministeris giria Mus 
solinio fašizmą

Churchill sako, kad Musvolinis 
išgelbėjęs pasaulį nuo 
vizmo nuodų

bnlfie-

Išvengta Japonų parla 
mento paleidimo

Lenkija paskelbia amnes 
' tijų kaliniams

(Pucific and Atlantic Photo J

Princas Chichibu, naujojo Ja
ponijos imperatoriaus brolis, ku
ris š.'omis dienomis atvyko į 
Amerika.1

ROMA, Italija, sausio 
Britų finansų ministeris 
ton Churchill pasikalbėjime su 
Italijos ir užsienio spaudos at
stovais Britų ambasadoje padė
jo Britų valdžios aprobatą fa
šizmui. Biitų valdžios 
jis pareiškė dėkingumą 
toriui 
pelnus 
jį nuo 
dų”.

Del
Churchill pasakė:

“Britų valdžios politika Eu
ropoj, kaip ją dabar veda už
sienių ministeris (’hamberlain, 
yra visai paprasta. Musų politi
ka yra tokia, kad Anglija, 
Franci j a, Italija ir Vokietija 
turėtų dirbti išvien, idant at
gaivinus Europą ir užgydžius 
karo žaizdas. Antagonizmas 
tarp tų didžių valstybių mažne 
sunaikino Europą, ir jei tas 
antagonizmas butų dar pasitę- 
sęs. civilizacija butų buvus vi
sai sunaikinta.”

Wins-

vardu
cikta-

Mussoliniui “už jo nuo- 
pasauliui, apsaugodamas 
Rusijos bolševizmo nuo-

|Jauni komunistai kaltinami dėl
Britų politikos bendrai* užpuolimo ir žmogžudyhes

TOKIO, sausio 21. — Del į- 
neštos vakar žemutiniame Ja
ponijos parlamento bute nepa
sitikėjimo valdžia rezoliucijos, 
premjeras Vakatsuki 
konferenciją su opozicijos va
dais ir prigraudeno juos, šven
tos ramybės delei, nepasitikėji
mo rezoliuciją atsiimti.

Tuo budu parlamento 
dimo išvengta.

VARŠUVA, sausio 21. — Ei
nant Lenkijos prezidento ką 
tik paskelbtu visuotinos am
nestijos dekretu, vasario mėne- 

turėjo rio 1 dieną bus paleisti iš ka
lėjimų visi kaliniai, kurie jau 
yra atbuvę du trečdaliu savo 
baudos laiko, jeigu tik būdami 
kalėjime jie gerai elgėsi. Kali
niai, kurie buvo pasmerkti iki 
gyvos galvos ir jau yra išbuvę 
kalėjime daugiau kaip penkioli
ka metų, bus taipjau paleisti.

palei-

TRYS RUSU STUDENTAI
SMERKTI MIRTI

PA-

N EPĄ VYKĘS PLĖŠIMAS

MASKVA, sausio 21.—šian
die teismas pasmerkė sušaudyti 
tris komunistų studentus, jų 
tarpe du brolius, kaltinamus 
dėl užpuolimo vienos Maskvos 
amatų mokyklos kasininko ir 
užmušimą jo žmonos.

Teismas paskyrė jiems aš
triausią bausmę “kaip pavyzdį 
kitiems jaunuoliams.”

Jauniausio pasmerktųjų su
žieduotinė, šešiolikos metų mer
gaitė, iš susikrimtimo nusižudė.

d., Balėnų 
pil. Gabalį

MAŽEIKIAI. Gruodžio 2 d. 
apie 7 vai. vakaro nežinomi 
ginkluoti ir maskuoti plėšikai 
kėsinosi apiplėšti Mažeikų ap
skrities Kirkšlių 
kaimo gyventoją
Juozą. Priėję prie jo buto pra
dėjo belstis į duris. * Tarnaitei 
paklausus, kas per vieni ir ko 
jiems reikia, pareikalavo atida
ryti duris. Tarnaitei durų ne
atidarius, plėšikai paleido 2—3 
šuvius ir jėga išvertė duris, įsi
veržė butan. Visi žmonės 
lę iš miegų subėgo į kitą 
barį. Plėšikai kambaryje 
vė dar 3—4 šuvius. Tai

šeimininko 
prie jo me- 

šautuvo paleido .vieną 
Plėšikai, 

pabūgę pasigirdusio

suki- 
kam- 
iššo- 

išgir-
NUŽUDĖ LENKĄ UŽ UŽMU- dęs kifty miegojęs 

ŠIMĄ MERGAITĖS j sūnūs iš buvusio 
Į džiokiės i“

Y., sausio 21. i šūvį pro klotės langą.
| matyti, pabūgę

Michael Kos kieme šūvio, nieko nepaėmę iš

Senato komisija priėmė 
arbitražo rezoliucijų

laikraščio 
niekas kitas 

smurtininkų ta sargyba.
Nors posėdis paskirtas 16,5 

vai., bet prasidedi) apie 18 vai.
Darbų tvarkoj buvo numaty

ta vienas punktas: Komisijų 
sudarymas. Seimo pirmininkas 
papildo dviem punktais: 1927 
metų biudžeto tęsinys 11 sk. ir 
1926 m. biudžeto pakeitimas.

Vieton išstojusio Seimo na
rio A. Smetonos duoda priesai
ką atvykęs Seimo nario parei
gų eiti .ats. Šakenis (t. s.).

Komisijų sąstatas paliekamas 
toks pats, koks buvo praeito] 
sesijoj.

Nepaprastas pranešimas
Valstiečių liaudininkų atsto 

vas, Z. Toliušis prašo žodžio ne
paprastam pranešimui, bet Sei 
mo pirmininkas Stulginskis 

j jam tokio žodžio nedavė. Taip* 
j pat prašė žodžio nepaprastam 
pranešimui ir ats. Bielinis 
(s.-d.), bet ir jam nedavė.

Tuomet atstovas Pajaujis 
prašo žodžio dėl apsilenkimo su 
fetatutu. Jis žodį gauna ir ci
tuodamas Seimo statuto atatin
kamą paragrafą, kuriuo Sei
mo pirmininkas gali duoti žodi 
nepaprastam pranešimui, be ki
to, pareiškia, kad valstiečių 

i liaudininkų frakcija pirmą kar
tą susirenka po liūdnojo 17. 
XII įvykio ir todėl ji norėjo 
padaryti atatinkamą pareiški
mą tam įvykiui įvertinti, bet 
lytdangi to neleidžiama, tai val
stiečių liaudininkų 
vardu pareiškia griežtą 
tą.

Tokį pat pareiškimą 
ir ats. Bielinis (s.-d.).

Atstovo Toliušio pasiūlymas
Ats. Toliušis (v. 1.) ima žodį 

dėl darbų tvarkos ir siūlo ati 
dėti svarstymą 1927 metų biu 
džetą, nes pirma turi 'ateiti 
Seimą vyriausybė su deklaraci
ja ir pasisakyti, kaip ji mano 
krašto reikalus tvarkyti.

Už šį pasiūlymą balsavo 
už 32, prieš 32. Balsuojant 
tru kartu — už 32, prieš 
Pasiūlymas atmestas. Už pasiu-' 
lymą balsavo valstiečiai liaud. žtai pareiškė, kad vyriausybė yupar 
ir socialdemokratai, prieš — valst. liaudininkus ir socialde-* 
kr. d. blokas, uk. part., tauti- mokratus nemananti statyti į 

Įninkai ir tautinių mažumų da*« nelegalę padėtį. Buvę areštai 
I lis — žydai ir lenkai.

Vengrai taisosi karui te 
ritorijoms atgauti

Meksika pritaria arbitrui) 
Ii su Amerika

Kalnuose turį įsisteigę jmones, 
kuri slapta gaminą kare me
džiagas

(’oolidge ir Kellogg tokiam 
Čų išsprendimo budai 
pritariu

gln- 
irgi

21. 
dėl 

sve
teli darantis

Apie tūkstantis 
ir britų apleidžiu

Amerikiečiai ir britai bėga 
iš Hankovo

PEKINAS, Kinai, sausio
— Iš Hankovo praneša, kad 
kiniečių bruzdėjimo prieš 
timšalius padėtis 
labai rimta, 
amerikiečių 
miestą.
J. V. ministeriui įsakyti grįžti 

atgal į Kinus
M’ASIIINGTONAS, sausio 21.

— Valstybes sek storius Kel
logg kablegr? ..a į Seulą, Ko
rėjoj, įsakė Jungtinių Valsti
jų ministeriui Pekine, p. Mac-

Kinus dėl parimtėjusios ten si
tuacijos. MacMurray buvo pa
keliui į Jungtines Valstijas.

OHIO ANGLIAKASIAI PRIE
ŠINSIS ALGŲ MAŽINIMUI

COLUMBUS, Orio, sausio 21. 
— Ohio anglies kasyklų darbi
ninkai nesutiks, kad jiems bu
tų pamažinta alga, pasibaigus 
Jacksonvillės sutarčiai. Ohio 
angliakasių konvencija priėmė 
algų nustatymo komisijos ra
portą, kuriuo patariama, kad 
derybose su kasyklų atstovais 
dėl naujo kontrakto nebūtų 
reikalaujama didesnės a'gos, 
bet paliekama ir toliaus Jack
sonvillės sutarties algų norma.

DRG. P, GRIGAIČIO 
“Naujienų” Redaktoriaus 

Prakalbu Maršrutas

frakcijos
protes-

Kalbės:
Sausio 23 po piet 

Detroit, Mich.
|»||||||||||||j|||||||||||||||IIOIIIIIIIIIIIIIIIH^ ' 1,0 t0 p,adsta sv,ustyti

VIEN N A, Austrija, sausio 
21. — Austrų žandarmerijos 
viršininkas Burgenlande, Veng
rijos pasieny, pristatė įrodymų, 
kad Vengrai laužą savo sutar- 

maiomai 
jie tikis 
ir kitas

ties priedermes ir 
ruošias karui, kuriuo 
atgauti Burgenlandą 
prarastas teritorijas.

žandarmerijos 
sako, kad vienoj 
vietoj kalnuose 
įsteigę įmonių,
nuodingąsias dujas ir kitas ka
ro medžiagas.

viršininkas 
apsaugoto] 

vengrai turį 
kur gaminą

PLĖSIMAS

ŠIAULIAI. Gruodžio mėn. 10 
dieną apie 17- 18 vai. pil. Ma
cą Praną, gyv. Girklių kaime, 
Gruzdžių vai., Šiaulių apskr., 
važiuojantį iš Šiaulių Joniškio 
link, užpuolė trys neginkluoti 
piktadariai, atėmė 40—50 litų 
pinigų, susėdo į rogutes ir nu
važiavę į krumus pasislėpė.' 
Atimdami Mocui arklį su rogu
tėmis padarė nuostolių apie už 
30C litų. Piktadariai sekr.n*?.

GAVO $6,412 SKOLOS, 
NO NUO KO

NEŽL

sausioM ASO N CITY, Iowa,
21. — Vietos Cecil teatro vedė
jas, Tom Arthur, šiandie gavo 
paštu pakietą, kurį atidaręs 
rado jame 6,442 dolerių bank
notais ir laiškelį: “Prašom pri-

? imti pinigus grąžinamą darig 
•' metų užvilktą skolą.”

i Teatro vedėjas labai nuste
lbęs sako, kad jis nieko nežinąs, 
•kas jam butų galėjęs tiek įsi- 

— skolinti.
a n-1 '
33. metų biudžetas.

Min. Pirm. Voldemaras grie-

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio £1. -

sau-
Užsienių departamen

tas vakar vakarą paskelbė, kad 
Meksikos valdžia sutinkanti 
ginčus su Jungtinėmis Valsti
jomis dėl Meksikos žemės ir 
aliejaus įstatymų pavesti beša
liškam arbitracijos tribunolui.

Jei VVashingtono ir Meksikos 
Miesto valžios galės dabar susi
tarti dėl detalių, ginčai gal bus 
arbitracija išlyginti.

Telegramos praneša, kad pre
zidentas (’oolidge ir valstybės 
sekretorius Kellogg taipjau pri
taria tokiam klausimo išspren
dimo budui.

[Praeitą antradienį Jungti
nių Valstijų senate buvo įneš
ta rezoliucija, kad ginčai su 
Meksika butų pavesti išspręsti 
arbitracijos teismui.]

WASHINGTONAS, sausio 
21. - 7 Senato užsienio reikalų 
komisija 13 balsų prieš 3 priė
mė Robinsono rezoliuciją, kad 
ginčai su Meksika dėl žemės 
ir aliejaus įstatymų butų pa
vesti Irbitracijos tribunolui.
Reikalauja, kad prezidentas 

nevartotų ginkluotų jėgų be 
kongreso
WASHINGTONAS, sausio 

21. — Se rotorius Frazier (rep., 
N. I>.) šiandie įnešė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama, kad 
prezidentas! (’oolidge nepavar
totų ginkluotų jėgų prieš Mek
siką tuo Metu, kai kongresas 
bus išsiskirstęs atostogoms.

MASKVA 
NUI

GRĄŽINO KAU- 
POETO ZIGMO GĖLĖS 

RANKRAŠČIUS

SSSR

SM U RTININKAMS j JARUF t I 
AMERIKIEČIŲ “TAUP

MENOS”

KAUNAS. [LŽ]. — Lietuvos 
atitinkamoms įstaigoms patiek
tas pasiūlymas, pavesti Lietu
vos konsulatams Amerikoj tar
pininkauti tiems Lietuvos pi
liečiams, kurie prašytų priim- 

<ti ir padėti 
taupomąsias 
Lietuvoje, 
tomas.

KAUNAS, [Lž].
užsienio komisariato kolegijos 
narys Stomoniakovas perdavė 
Lietuvos ministeriui Maskvoj, 
p. Baltrušaičiui, du ryšuliu mi
rusio lietuvių poeto Zigmo Gė
lės Gaidamavičiaus rankraščių. 
Rankraščiai atgabenti į JKauną 
ir perduodami Lietuvos Uni
versiteto humanitarinių moKs- 
lų fakultetui.

MARX VĖL BANDYSIĄS
LIPDYTI KABINETĄ

jų taupmenas | 
kasas ir bankus 

Pasiūlymas svars-

ORFI
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai 
rašauja:

Daugiausiai apsiniaukę;
būt sniego; daug šalčiau;
rus, daugiausiai žiemių vėjas.

temperatūros buvo
T ‘ vidutiniškai 30° F. y

pra-

OSINING, N. ” • *
— Sing Sing kalėjime šiandie Į matyti
buvo nužudytas P“
mowski iš Buffalo, mirties bau
smei pasmerktas už užmušimą
vienos mergaitės, Mildred Dur- NAUJA PENKLIČIŲ DIRBTU-

buto išėjo ir pasislėpė.

kee, kurią jis buvo paėmęs 
tomobiliun pavažinėti.

au VĖ.

ISPANŲ DIKTATORIUS
ŠAUKS KRAŠTO SEIMĄ

ŠIAULIAI. Š. m. gruodžio 
, mėn. 6 d. Šiaulių kriminalinės 
policijos valdininkai Šiauliuose 

i sulaikė geležinkelių depo šalt
kalvį Vaičiulį Stasį ir Kuopskj 

pirmą dėlMADRIDAS, Ispanija, sau- Kazį kaltinamu,s: 
šio 21. Diktatorius Primo' pinigų dirbimo, antrą jų plati- 
de Riverą pareiškė, kad per' nimo. Pas Vaičiulį laike kratos 
dešimtį dienų busiąs paskelb-' rasta padirbtų sidabrinių 5 li
tas

mo
tus,

dekretas sušaukti naciona-! tų vertės 42 monetas, 9 gipsi- 
seimą. Seimo narių rinki- niai modeliai, cinko, 
metodas busiąs 
bet bešališkas.”

Mokykla sudegė
PARIS, 111., sausio 21. — 

Praeitą naktį gaisras sunaiki 
no čia May vidurinę mokyklą 
padarydamas daugiau kaip 60, 
000 dolerių žalos.

habito, 
automa-J gipso ir revolveris, pas Kuops- 

; kį rasta 3 monetos po 5 litus. 
1 Pirmasis dėl pinigų dirbimo, 
antrasis dėl jų platinimo prisi
pažino kalti.

Pinigų dirbėjai įdėti kalėji
mai).

NORI REFERENDUMO DEL 
PROHIBICIJOS

| ST. PAUL, Minn., sausio 21. 
į— Minnesotos legislaturon įne
šta bilius paskelbti toje valsti
joje referendumą Volsteado

Sugavo pabėgusį kalinį
TULSA, Okta., sausio 21. —-

John Mayo, banditas, kurs 
praeitą sekmadienį buvo pabė- (prohibicijos) įstatymo ktausi-
gęs iš kalėjimo, tapo sugautas, mu.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

BEBLINAS, sausio 21. — 
Prezidentas Mindei) burgąs iš- 
naujo pakvietė Marxą bandyti 
sudaryti naują ministerių kabi
netą, j kurį įeitų ir nacionalis
tai, taigi patys dešinieji.

Bandymas sudaryti valdžią 
iš viduriniųjų buržuazinių par
tijų Mantui nepavyko.

gali, 
stip- ,

J. V. VALDININKAS KINUO
SE SUIMTAS Už ĖMIMĄ 

KYŠIŲ

ŠANHAJUS, Kinai, aaUsio 
21. -wiwn‘ Areštuota čia buvęs 
Jungtinių Valstijų apskrities 
prokuroras Kinams, Leonard 

šiandie saulė teka 7:12, lei-'G. Husar. Jis kaltinamas dėl 
esąs laikinas padaras ir be ži- džiasi 4:51 vai. vakaro. Mėnuo'priėmimo $34,000 auksu kyšio 

teka 9:37 valandą yakaro. ' ryšy su opiumo byla.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausla siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

• ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal

** jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kajnuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

1927 nios vyriausybės.
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Lietuvos karo cenzū
ra naikina musų 

laikraščius
Kaip ėjo pirmas po per-l 

varto Seimo posėdis

Klerikaly sukilimas Mek
sikoje susmukęs /

Vos keliose valstijose kunigams 
pavykę sukurstyti maištus, 
kurie dabar patrempiami

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 21. — Vienas aukštas fede
ralinės kariuomehės valdinin
kas skelbia, kad klerikalų suki-; 
limas Meksikoj visai susmukęs. 
Niekur, sako jis. klerikalai ne
galėję atsilaikyti federalinėms 
jėgoms, ir kur tik jie bandę

stoti J kovą, 
nubausti.

su ginklu rankoj
Meksikos kunigų kurstomas pa.

daryti visoje Meksikoj, bet vos 
keliose valstijose jiems pavy-maištas prieš valdžią susmuko

Fašistų valdžia Lietuvoj 
neįsileidžia Amerikos 

liet, laikraščių
KAUNO “Lietuvos žinios’’ 

praneša, kad po klerikalų fa
šistų įvykinto Lietuvoj gruo
džio 17 dieną pervarto “L. Ži
nių” redakcija nebegaunanti iš 
Amerikos “lietuviškų tautinin
kų, sandariečių ir kitų pažan
giosios krypties laikraščių.”

Jeigu “pažangiosios kryp
ties” laikraščių, taigi ir “Nau
jienų”, negauna laikraščio re-

Pirmasis po perversmo
• Seimo posėdis

Frakcijų vadų pareiškimai ir 
Min. pirmininko atsakymai. 
Gruodžio .30 d. 16,5 vai. po
sėdis

KAUNAS, [Lž]. — Po gruo
džio 17 dienos j vykių, gruodžio 
.30 dieną sukviestas Seimo po
sėdis, į kurį atsilankė veik visi 
atstovai. Publikos gi šį kartą 
vidutiniai. Karininkų tarpe ma
tyt p. Plechavičius, gen. Lady- 
ga, gen. Nagevičius ir k'. Prie

kę daugiau mažiau žmones su
kurstyti, kurių maištai tečiau 
veikiai patrempiami. j

Oficialiniu pranešimu vakar1 
įvykusiame Atotonilcoj, Jalisco 
valstijoj, susikirtime tarp fede
ralinės kariuomenės dalies ir 
klerikalų burių penkiasdešimt 
maištininkų buvo užmušta ir 
daugiau kaip šimtas paimta į 
nelaisvę. Kiti maištininkai pa
bėgo į kalnus.

Karo departamentas skelbia, 
kad Nochistlane, Zacatecas vai-!, 
stijoj, federalinės kariuomenės 
skyrius išvaikęs maištininkų 
būrį, dairiam vadovavę du ku
nigai. I Trys sugauti maištinin
kai Tjuvę sušaudyti.

įPuciiic and Atlantic Photo]
Princas Chichibu, naujojo Ja

ponijos imperatoriaus brolis, ku
ris šiomis dienomis atvyko į 
Ameriką.

Brity ministeris giria Mu
solinio fašizmą

Churchill sako, kad Musolinis 
išgelbėjęs pasaulį nuo bolše
vizmo nuodų

ROMA, Italija, sausio 21. — 
Britų finansų ministeris Wins- 
ton Churchill pasikalbėjime su 
Italijos ir užsienio spaudos at
stovais Britų ambasadoje padė
jo Britų valdžios aprobatą fa
šizmui. Biitų valdžios vardu 
jis pareiškė dėkingumą clkta- 
toriui Mussoliniui “už jo nuo
pelnus pasauliui, apsaugodamas 
jį nuo Rusijos bolševizmo nuo
dų’’.

Dei Britų politikos bendrai 
Churchill pasakė:

•‘Britų valdžios politika Eu
ropoj, kaip ją dabar veda už
sienių ministeris Chamberlain, 
yra visai paprasta. Musų politi
ka yra tokia, kad Anglija, 
Franci j a, Italija ir Vokietija 
turėtų dirbti išvien, idant at
gaivinus Europą ir užgydžius 
karo žaizdas. Antagonizmas 
tarp tų didžių valstybių mažne 
sunaikino Europą, ir jei tas 
antagonizmas butų dar pasitę- 
sęs, civilizacija butų buvus vi
sai sunaikinta.”

Senato komisija priėmė

Išvengta Japonų parla
mento paleidimo

TOKIO, sausio 21. — Del į- 
neštos vakar žemutiniame Ja
ponijos parlamento bute nepa
sitikėjimo valdžia rezoliucijos, 
premjeras Vak atsuki turėjo 
konferenciją su opozicijos va
dais ir prigraudeno juos, šven
tos ramybės delei, nepasitikėji
mo rezoliuciją atsiimti.

Tuo budu parlamento palei
dimo išvengta.

TRYS RUSV STUDENTAI PA
SMERKTI MIRTI

Jauni komunistai kaltinami dėl 
užpuolimo ir žmogžudybes

MASKVA, sausio 21.—šian
die teismas pasmerkė sušaudyti 
tris komunistų studentus, jų 
tarpe du brolius, kaltinamus 
dėl užpuolimo vienos Maskvos 
amatų mokyklos kasininko ir 
užmušimą jo žmonos.

Teismas paskyrė jiems aš
triausią bausmę “kaip pavyzdį 
kitiems jaunuoliams.”

Jauniausio pasmerktųjų Su
žieduotinė, šešiolikos metų mer
gaitė. iš susikrimtimo nusižudė.

Lenkija paskelbia amnes
tiją kaliniams

VARŠUVA, sausio 21. — Ei
nant Lenkijos prezidento ką 
tik paskelbtu visuotinos am
nestijos dekretu, vasario mėne
sio 1 dieną bus paleisti iŠ ka
lėjimų visi kaliniai, kurte jau 
yra atbuvę du trečdaliu savo 
baudos laiko, jeigu tik būdami 
kalėjime jie gerai elgėsi. Kali
niai, kurie buvo pasmerkti iki 
gyvos galvos ir jau yra išbuvę 
kalėjime daugiau kaip penkioli
ka metų, bus taipjau paleisti.

NEPAVYKĘS PLĖŠIMAS

dakcija, tai ir niekas kitas — 'įėjimo į Seimo rumus pastaty- 
išskiriant nebent smurtininkų ta sargyba.
valdžios atstovus — jų negau-; 
na.

Neįsileidžianti laikraščiai bet
gi atgal negrąžinami, bent siun
čiami Uetuvon “Naujienų” eg
zemplioriai negrįžo. Karo cen
zūra, matyt, juos tiesiai naiki
na.

Nors posėdis paskirtas 16,5 
vai., bet prasideda apie 18 vai.

Darbų tvarkoj buvo numaty
ta vienas punktas: Komisijų 
sudarymas. Seimo pirmininkas 
papildo dviem punktais: 1927 ] 
metų biudžeto tęsinys H sk. ir 
1926 m. biudžeto pakeitimas.

Vieton išstojusio Seimo na- 

Amerikiečiai ir britai bėga J
iš Hankovo

PEKINAS, Kinai,
— Iš Hankovo praneša, kad dėl 
kiniečių bruzdėjimo prieš sve
timšalius padėtis ten darantis 
labai rimta. Apie tūkstantis 
amerikiečių ir britų apleidžia 
miestą.

J. V. ministeriui įsakyti grįžti 
atgal į Kinus

WASHINGTONAS, sausio 21.
— Valstybės sekretorius Kel
logg kablegrama į Seulą, Ko
rėjoj, įsakė Jungtinių Valsti- prašo žodžio dėl apsilenkimo su 
jų ministeriui Pekine, p. Mac- Statutu. Jis žodį 
Murray, tuojau grįžti atgal į'tuodamas Seimo statuto atatin- 
Kinus dėl parimtėj tįsios ten si- karną paragrafą

mo pirmininkas gali duoti žodi 
nepaprastam pranešimui, be ki
to, pareiškia, kad valstiečių 

i liaudininkų frakcija pirmą kar
tą susirenka po liūdnojo 17. 
XII įvykio ir todėl ji nor^frr 
padaryti atatini 
mą tam įvykiui 
Kadangi to neleidžiama, tai val
stiečių liaudininkų 
vardu pareiškia griežtą 
tą.

Tokį pat pareiškimą 
ir ats. Bielinis (s.-d.).

gų eiti .ats. Šakenis (t. s.).
Komisijų sąstatas paliekamas 

sausio 21. | toks pats, koks buvo praeito.) 
sesijoj.

Nepaprastas pranešimas
Valstiečių liaudininkų atsto 

vas, Z. Toliušis prašo žodžio ne
paprastam pranešimui, bet Sei 
mo pirmininkas Stulginskis 

I jam tokio žodžio nedavė.
I pat prašė žodžio nepaprastam 
pranešimui ir ats. Bielinis 
(s.-d.). bet ir jam nedavė.

Tuomet atstovas Pajaujis

t nacijos. MacMurray buvo pa
keliui į Jungtines Valstijas.

OHIO ANGLIAKASIAI PRIE 
ŠINSIS ALGŲ MAŽINIMUI

COLUMBUS. Orio, sausio 21. 
— Ohio anglies kasyklų darbi
ninkai nesutiks, kad jiems bu
tų pamažinta alga, pasibaigus 
Jacksonvillės sutarčiai. Ohio 
angliakasių konvencija priėmė 
algų nustatymo komisijos ra
portą, kuriuo patariama, kad 
derybose su kasyklų atstovais 
dėl naujo kontrakto nebūtų 
reikalaujama didesnės a’gos, 
bet paliekama, ir toliaus Jack
sonvillės sutarties algų norma.

DRG. P, GRIGAIČIO 
“Naujienų” Redaktoriaus 

Prakalbti Maršrutas

Vengrai taisosi karui te 
ritorijoms atgauti

Meksika pritaria arbitruo 
ti su Amerika

arbitražo rezoliuciją

Kalnuose turį įsisteigę Įmones, 
kuri slapta gaminą kare me-

VIENNA, Austrija, sausio 
. — Austrų žandarmerijos21 

viršininkas Burgenlande, Veng
rijos pasieny, pristatė įrodymų, 
kad Vengrai laužą savo sutar- 

maiomai 
jie tikis 
ir kitas

ties priedermes ir 
ruošias karui, kuriuo 
atgauti Burgenlandą 
prarastas teritorijas.

žandarmerijos 
sako, kad vienoj 
vietoj kalnuose 
įsteigę įmonių,

viršininkas 
apsaugoto] 

vengrai turį 
kur gaminą

lai]- nuodingąsias dujas ir kitas ka-

gauna ir ci-

kuriuo Sei-

o medžiagas.

PLĖSIMAS,

ŠIAULIAI. Gruodžio mėn. 10 
dieną apie 17 18 vai. pil. Mo 
cą Praną, gyv. Girklių kaime, 
Gruzdžių vai., Šiaulių apskr., 
važiuojantį iš Šiaulių Joniškio 
link, užpuolė trys neginkluoti 
piktadariai, atėmė 40—50 litų 
pinigų, susėdo į rogutes ir nu
važiavę į krumus pasislėpė. 
■Atimdami Mocui arklį su rogu
tėmis padarė nuostolių apie už

įvertinti, bet 300 litų. Piktadariai sekr.nrt.

frakcijos GAV0 
protes-

$6.412 SKOLOS, NEŽI
NO NUO KO

padarėi sausioMASON CITY, lovva,
. — Vietos Cecil teatro vedė-
i, Tom Arthur, šiandie gavo 

į paštu pakietą, kurį atidaręs 
rado jame 6,442 dolerių bank
notais ir laiškelį: “Prašom pri- 

? imti pinigus grąžinamą dailg 
.’ metų užvilktą skolą.”

i Teatro vedėjas labai nuste- 
jbęs sako, kad jis nieko nežinąs, 
; kas jam butų galėjęs tiek įsi- 

— skolinti.

Atstovo Toliušio pasiūlymas jas
Ats. Toliušis (v. 1.) ima žodį 

dėl darbų tvarkos ir siūlo ati-' 
dėti svarstymą 1927 metų biu
džetą, nes pirma turi 'ateiti 
Seimą vyriausybė su deklaraci
ja ir pasisakyti, kaip ji mano 
krašto reikalus tvarkyti.

Už šį pasiūlymą balsavo 
už 32, prieš 32. Balsuojant a n-Į ■—y*
tru kartu — už 32, prieš 33. metų yni 
Pasiūlymas atmestas. Už pasiu-' 
lymą balsavo valstiečiai liaud. žtai pareiškė, kad vyriausybė 
ir socialdemokratai, prieš — valst. liaudininkus f 
kr. d. blokas, uk. part., tauti- mokratus nemananti statyti į 

Į įlinkai ir tautinių mažumų da- nelegalę padėtį. Buvę areštai 
[lis — žydai ir lenkai. <

iudžetas.
Min. Pirm. Voldemaras grie-

Kalbės:
Sausio 23 po piet 

Detroit, Mich.
OMIIIIIMIIM^ Po t0 SVillst^ 1927 nios vyriausybės.

Coolidge ir Kellogg tokiam 
čų išsprendimo * budai 
pritariu

gtn- 
irgi

sausio 
reikalų 
3 priė-

sau-
Užsienių departamen-

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio fcl. 
tas vakar vakarą paskelbė, kad 
Meksikos valdžia sutinkanti 
ginčus su Jungtinėmis Valsti
jomis dėl Meksikos žemės ir 
aliejaus įstatymų pavesti beša
liškam arbitracijos tribunolui.

Jei VVashingtono ir Meksikos 
Miesto valžios galės dabar susi
tarti dėl detalių, ginčai gal bus 
arbitracija išlyginti.

Telegramos praneša, kad pre
zidentas Coolidge ir valstybės 
sekretorius Kellogg taipjau pri
taria tokiam klausimo išspren
dimo budui.

[Praeitą antradienį Jungti
nių Valstijų senate buvo įneš
ta rezoliucija, kad ginčai su 
Meksika butų pavesti išspręsti 
arbitracijos teismui.]

WASHINGTONAS, 
21. - Senato užsienio 
komisija 13 balsų prieš 
mė Robinsono rezoliuciją, kad 
ginčai su Meksika dėl žemės 
ir aliejaus įstatymų butų pa
vesti Irbitracijos tribunolui.
Reikalauja, kad prezidentas 

nevartotų ginkluotų jėgų be 
kongreso
WASBINGTONAS, sausio 

21. — Se latorius Frazier (rep., 
N. D.) šiandie įnešė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama, kad 
prezidentas Coolidge nepavar
totų ginkluotų jėgų prieš Mek
siką tuo nietu, kai kongresas 
bus išsiskirstęs atostogoms.

MASKVA GRĄŽINO KAU
NUI POETO ZIGMO GĖLĖS 

RANKRAŠČIUS

SMURTININK AMS j 1ARUFCI 
AMERIKIEČIŲ TAUP

MENOS”

KALNAS. [Lž]. — Lietuvos 
atitinkamoms įstaigoms patiek
tas pasiūlymas pavesti Lietu
vos konsulatams Amerikoj tar
pininkauti tiems Lietuvos pi
liečiams, kurie prašytų priim
ti ir padėti jų taupmenas į 
taupomąsias kasas ir bankus 
Lietuvoje. Pasiūlymas svars
tomas.

KAUNAS, [Lž].
užsienio komisariato kolegijos 
narys Stomoniakovas perdavė 
Lietuvos mini^teriui Maskvoj, 
p. Baltrušaičiui, du ryšuliu mi
rusio lietuvių poeto Zigmo Gė
lės Gaidamavičiaus rankraščių. 
Rankraščiai atgabenti į JKauną 
ir perduodami Lietuvos Uni
versiteto humanitarinių moks
lų fakultetui. (

SSSR

MARX VĖL BANDYSIĄS
LIPDYTI KABINETĄ

SORBL
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai 
lašauja:

Daugiausiai apsiniaukę; 
būt sniego; daug šalčiau;
rus, daugiausiai žiemių vėjas.

buvo

pra-

gali 
stip-

BERLINAS, sausio 21. —- 
Prezidentas Hindenburgas iš- 
naujo pakvietė Marxą bandyti 
sudaryti naują ministerių kabi
netą, į kurį įeitų ir nacionalis
tai, taigi patys dešinieji.

Bandymas sudaryti valdžią 
iš viduriniųjų buržuazinių par
tijų Marxui nepavyko.

J. V. VALDININKAS KINUO
SE SUIMTAS Už ĖMIMĄ

KYŠIŲ

ŠANHAJUS, Kinai, sausio 
21. Areštuota čia buvęs 
Jungtinių Valstijų apskrities 
prokuroras Kinams, Leonard 

i šiandie saulė teka 7:12, lei-(G. Husar. Jis kaltinamas dėl 
esąs laikinas padaras ir be ži- džiasi 4:51 vai. vakaro. Mėnuo'priėmimo $34,000 auksu kyšio 

teka 9:37 valandą yakaro. [ryšy su opiumo byla.

. ... i Vakar temperatūros
S0Cla,deri vidutiniškai 30° F.

NUŽUDĖ LENKĄ Už UŽMU
ŠIMĄ MERGAITĖS

OSINING, N. Y., sausio 21. 
— Sing Sing kalėjime šiandie 
buvo nužudytas Michael Kos 
mowski iš Buffalo, mirties bau
smei pasmerktas už užmušimą 
vienos mergaitės, Mildred Dur- 
kee, kurią jis buvo paėmęs au- 
tomobiliun pavažinėti.

? MAŽEIKIAI. Gruodžio 2 d. 
apie 7 vai. vakaro nežinomi 
ginkluoti ir maskuoti plėšikai 
kėsinosi apiplėšti Mažeikų ap
skrities Kirkšlių vai., Balėnų 
kaimo gyventoją pil. Gabalį 
Juozą. Priėję prie jo buto pra
dėjo belstis į duris. Tarnaitei 
paklausus, kas per vieni ir ko 
jiems reikia, pareikalavo atida
lyti duris. Tarnaitei durų ne
atidarius, plėšikai paleido 2—3 
šuvius ir jėga išvertė duris, įsi
veržė butan. Visi žmonės suki
lę iš miegų subėgo į kitą kam
barį. Plėšikai kambaryje iššo
vė dar 3—4 šuvius. Tai išgir
dęs klėty miegojęs šeimininko 
sūnūs iš buvusio prie jo me
džioklės šautuvo paleido .vieną 
šūvį pro klėtės langą. Plėšikai, 
matyti, pabūgę pasigirdusio 

j kieme šūvio, nieko nepaėmę iš 
buto išėjo ir pasislėpė.

NAUJA PENKLICIV DIRBTU
VĖ.

ISPANŲ DIKTATORIUS
ŠAUKS KRAŠTO SEIMĄ

MADRIDAS, Ispanija, sau
sio 21. Diktatorius Primo 
de Riverą pareiškė, kad per 
dešimtį dienų busiąs paskelb
tas dekretas sušaukti naciona
linį seimą. Seimo narių rinki-

ŠIAULIAI, š. m. gruodžio 
mėn. 6 d. Šiaulių kriminalinės 
policijos valdininkai Šiauliuose 
sulaikė geležinkelių depo šalt
kalvį Vaičiulį Stasį ir Kuopskj 
Kazį kaltinamus: pirmą dėl 
pinigų dirbimo, antrą jų plati-

mo metodas busiąs
tus, bet bešališkas.”

; nimo. Pas Vaičiulį laike kratos 
'rasta padirbtų sidabrinių 5 li- 
! tų vertės 42 monetas, 9 gipsi- 
■ niai modeliai, cinko, babito,

“automa-J gipso ir revolveris, pas Kuops-

Mokykla sudegė
PARIS, 111., sausio 21.

Praeitą naktį gaisras sunaiki
no čia May vidurinę mokyklą, 
padarydamas daugiau kaip 60,- 
000 dolerių žalos.

; kį rasta 3 monetos po 5 litus. 
' Pirmasis dėl pinigų dirbimo, 
antrasis dėl jų platinimo prisi
pažino kalti.

j Pinigų dirbėjai įdėti kalėji
mai).

NORI REFERENDUMO DEL 
PROHIBICIJOS

---- :--- 11
! ST. PAUL, Minu., sausio 21.

Sugavo pabėgusį kalinį <— Minnesotos legislaturon įne- 
TULSA, Okla., sausio 21. — šta bilius paskelbti toje valsti- 

John Mayo, banditas, kurs joje referendumą Volsteado 
praeitą sekmadienį buvo pabė- (prohibicijos) įstatymo klausi- 
gęs iš kalėjimo, tapo sugautas, mu.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais

' ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal

z jei adresantas nebūtų surastas.
Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kajnuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



A PftDAUŽlĮ FILOSOFIJA |

RALIUS BALIUS

geros

t

■ t.. •

Vanagas nuteistas vi
sam amžiui kalėjimui

snnkios 
kartas i 

atklysti

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo
METINIS BALIUS ĮVYKS1

Nedėlioj, Sausio 23 d., 1927 m.
AUDITORIUM SVETAINĖJ 

3133 So. Halsted Street
GERBIAMA PUBLIKA: —

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ir linksmai vakarą pra
leisti ant šio Baliaus. Bus už dyką priimami nauji nariai. Gerbia
mieji prašomi nepraleisti šios progos, nes Kliuba gerai stovi, narių 
turj 325, finansiškai arti $5,000.00.

Kviečia KOMITETAS

IŠKILMINGAS BALIUS 
LIETUVIU TAUTIŠKA PARAPIJA 

Parengia Balių 
Savo Svetainėje

3501 So. Union Avė., Chicago, III.

.Nedėlioj, Sausio-Jan. 23 d., 1927 
Pradžia 7 vai. vakare

Visi be skirtumo esate užkviesti linksniai laiką praleisti prie 
Bartkaus muzikos. Kviečia KOMITETAS

Draugiška Vakariene
RENGIA JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 

TAUTIŠKAS KLIUBAS
Nedėlioj, Sausio-January 23 d. 1927
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.
Abiejuose mažosiose svetainėse

Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 75c ypatai
Bus duodami garbės žiedui tiems nariams, kurie neėmė pašelpos 

iš draugijos per 13 metų.
KJiubas užkviečia visus, kurie nepriguli prie kliubo atsilankit.

Bus gera muzika ir grieš lietuviškus šokius.
Kviečia visus KOMITETAS.

paukštis— 
kaltinamasis buvo 

t
ne naktinis Vana-

LIETUVIU TAUTIŠKI) KAPINIŲ .
Lotų savininkų ir draugijų atstovų visuotinas susirin
kimas įvyks septintadieny, Sausio (Jan.) 23 d., 1927 m. 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St. ant antrų lubu, 1 va
landą, po pietų. Jūsų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl apsvarstymo, kurie yra 
reikalingi dėl kapinių labo.

KAPINIU VALDYBA.

- KEPURINIS BALIUS
Rengia

Dr-stė Atgimties Lietuvią Tautos Vyry ir Motery
Tautiškoj Bažnytinėj Svetainėj

3501 So. Union Avenue

Subatos vakare, Sausio-Jan. 22 d., 1927
Pradžia 7:00 vai. vak.

Kviečiame atsilankyti visus, nes bus duodamos dovanos tiems, kurie 
turės gražiausią ir prasčiausią kepurę. KOMITETAS

-

NAUJIENOS, ChlcagS, UI.
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šeštadienis, Sausis 22, 1927

sidžiaugėme Vanagu. Sausio 
19 d. š. m. teismo rūmuose bu
vo svarstomas Banago byla dėl 
jo kriminalių žygių" ir, nežiu- 
rint visų pastangų, kad išgel
bėti Vanagą, teisėjas- Allegretti 
nuteisė jį iki gyvos galvos ka
lėjimu.

Nuosprendis vis tik atrodo 
perdaug žiaurus už tokį prasi
žengimą, būtent, už karvelių 
vogimą ir jų naikinimą. Dides
ni prasižengėliai, gana dažnai 
žmogžudžai arba gengsteriai 
būna išteisinti, o čia už tokį, 
rodos menką nusikaltimą visam 
amžiui kalcį iman nuteisė. Bet 
tikimasi, kad už kiek laiko po
nas gubernatorius sumažins 
jam bausmę arba visai musų 
Vanagą paliuosuos. žinoma, tai 
tik viltis, niekas daugiau.

Kai tardymas ėjo, nusikaltė
lis visai nesusijaudino, bet bu
vo, taip sakant, indiferentiškas. 
Jis ramiai snaudė, tartum, ne
žinodamas ir nejausdamas, kas 
apie jį dedas. Nesusijaudino jis 
nei kiek ir tada, kai nuospren
dis buvo išneštas. Tuo metu 
teisme buvo apie penki šimtai 
žmonių, vyrų ir moterų, dau
giausia, žinoma, moterų. Teisė
jui nuosprendį išnešus, publika, 
ironiškai pasityčiodama ir liūd
nos Vanago padėties, griaus
mingai plojo.

Norėta Vanagui sudaryti 
Įžiūri iš dvylikos moterų, bet 
nepavykus, kaltinamojo advo
katas p. Erbstein sutiko paves
ti visą dalyką teisėjo nuožiūrai. 
Kad labiau įtikinti teismą, jog 
Vanagas yra kaltas, net vienas, 
užmuštas karvelis buvo atga
bentas į teismo rumus. Ir dvi 
paneles, kurios buvo liudinin
kais prieš Vanagą, pripažino, 
kad jos mačiusios, kaip kalti
namasis dienos laiku griebė 
karvelį vardu Homer p- užmušė 
jį. To įrodymo teisėjui užte
ko, kad apkaltinti VLnagą.

Kadangi kaltinamiilsis buvo 
labai nusilpęs ir atisakė kal
bėti, tai p. liuli už/jį kalbėjo 
ir atsakinėjo į klau/mus.

“Kas tu esi pei 
vanagas ?” 
paklaustas.

“Taip, bet 
gas”.

“Kur tavo gyvenimo vieta?
“Aš gyvenu Jungtinėse Vals

tijose ir miestus lankau gana 
retai. Man geriau patinka kai
mo, laukų ramus, laisvas gyve
nimas. Mane tiktai 
gyvenimo aplinkybės 
nuo karto priverčia
miestan, ir tai tik tada, kai iš-

kyla baisus vėjai ir didelės aud
ros siaučia, kaip kad buvo pa
staruoju laiku Chicagoj ir to
kiu bildu aš, taip sakant, pa
klydau ir pakliuvau Chicagon.” 

“Iš kur tu atkeliavai?”.
“Iš Michigan, galbūt— Wis- 

consin, Indiana”.
Tada prokuroras sušuko: 

aha, tai jis ne chicagietis! Mes 
tikrai turėtume pakarti šį atė
jimą, nors mes ir neturime tiek 
progų pakarti musų miesto 
deikas.

“Kas tu esi moteris, ar 
ras?”, kaltinimasis buvo 
klaustas.

“Aš esu vyriškos lyties paukš
tis’’, buvo gautas atsakymas*.

“Labai gerai”, tarė prokuro
ras. “Jeigu būtum moteris, tai 
mes geriau šia bylą išmestume 
lauk, nes šioj kauntėj mums 
dar niekuomet nepavyko nuteis
ti moteris”.

Po to prokuroras ėmė reika
lauti, kad Vanagas 
teistas pakorimui už 
tiškus prasižengimus, 
smarkiai pasipriešino
mojo advokatas, įrodydams, kad 
jo klientas papildė tą aktą ne 
dėl savo morališko bankruto, 
o tik iš bado, taip sakant, gel
bėdamas savo gyvybę. Advo
katas dar nurodė, kad jo klien
tas čia atklydo ieškodamas 
maisto savo šeimai ir papuolęs

zu-

vy
li ž-

į tokį miestą kaip Clūcąga ir 
nežinodamas, kaip sau gyveni
mą duonos kąsnį užsidirbti bu
vo gyvenimo priverstas papil
dyti šį aktą.

Po tokios advokato gražios 
kalbos, teisėjo širdis suminkš
tėjo ir neužilgo išnešė sekantį 
nuosprendj:

“Nuosprendis šio teismo yra 
toks, kad kaltinamasis Imis už
darytas visam savo natūraliam 
gyvenimui į didelę paukščių 
klėtką Lincoln Parke”.

Po (o teismas išsiskirstė.
čia padaviau, mano mieli, 

maždaug sutrauk toj formoj vi
są Vanago bylos teismo proce
dūrą. Ar teismas teisingai pa
sielgė šiame atvejyj su Vanagu, 
spręskite patys.-—P. Rep.

LONDONĄ^.— Pradėjo eiti 
gandai, kad Maskvoje atsirado 
vienas pilietis, kuris norėjo 
šauti į Mėnulį, šie gandai su
kėlė akademiškų kritiką Ang
lijos profesoriaus Londone ir 
jis pasakė tam piliečiui, kad “it 
cannot be done”, reiškia nepa
taikysi, brolyti. Maskvos pi
lietis nusiramino. Tad Mėnulis 
kol kas išliko dar gyvas.—P.

Turkiškos, Rusiškos
f

Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruina- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralines, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Motcnj Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

PRAKALBOS
BIBLIJOS STUDENTŲ

Ned., Sausio 23 d., 1927 m. 
č. S. P. S. SVETAINĖJ

/ 48th ir So. Honore St. 
/ Chicago, III.
'Pradžia nuo 6 vai. vakare

Kalbės Y. VANAGAS 
Antros prakalbos su paveik
slais, 11145 So. Michigan 
Avė., Roseland, III. Pradžia 
3 vai. po pietų. Kalbės Aug. 
Yakutis. įžanga liuosa. Ne
bus kolektų.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.
IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0

Reikalaudami

RAKANDU
KUN. P. P. ZAL1NKEVIČIUS,

Praneša, kad apsistojo gyven
ti Chicagoj, Lietuvių Katalikų 
šv. Marijos Bažnyčioje, Lietuvių 
Klebono skyriuje, 1100 W. Ohio 
St., kampas Noble St. Atlieka 
veltui Krikštus, šliubus, Laido
tuves, pagal seno Rymo Katali
kų kanono. Reikale galite kreip
tis, kas pėtnyčią nuo 7 vai. vak. 
iki 9 vai., Nedėlioj nuo. 9 ryto 
iki 2 po pietų.

Išduoda metrikus ir kitokius 
paliudijimus reikalingus sulig 
valstijos įstatų. Mišios šv. Ne
dėlioj 9, 10, ir 11 vai. ryte. Kle
bonas šv. Marijos Loskavosios 
Bažnyčios.

butų nu- 
krimina- 
Bet tam 

kaltina-

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

Daug Progų Laimėti
BRIGHTDN PARK LIETUVIU ATHLETIC AND DEN. CLUD

Turi daug dovanų, vertės $500.00, kurias išdalins laike Maskaradinio Baliaus

Šeštadieny, Sausio-January 22,1927
M. Meldažio svetainėj 2244 West 23rd Place

Pradžia 8 vai. vakare

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet Šiose Krautuvėse esti pla* 
rus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų malinu. * Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puoftalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės
Pęoples^iBįfore @aĮxm[

įžanga 50c

Muzika J. POCIAUS

5 Metų Jubilejinis Koncertas
' LIETUVIU LIUOSYBES NAMO

CICERO, ILL.

Nedėlioj, Sausio 23 dieną, 1927 m.
SAVOJ SVETAINĖJ, West 14th St. ir 49th Ct., Cicero

Pradžia koncerto 6 vai. vak. ' Šokiai 8 valandą vakare
Durys atdaros 5 valandą vakare

Koncerte dalyvaus du didžiuliai Chicagos Chorai: Birutė ir Kanklės.
Iš solistų bus Don Luisi, A. Soloveičikiutė, Sabonis, šiauliutė, Dauderis, 

Joseleniutė, K. Steponavičius, smuikorius.
Kviečia visus atsilankyti Lietuvių Liuosybės Namo Bendrove

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19tk Plaee 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

SERGANTI ŽMONES
Jei jąs turi1: sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, Slapumo arba 
privatiškas ligaa, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo- 
{‘au. Jei tos ligos ne- 

ius tinkamai Išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivyv- 
tyti.

DR. ROSS per trisdešimti metų 
besispecializuodamas fsigiio pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriaus) 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo 
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearbom St.

Kampas Monroe St^ Crilly Buiiding 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.

Sausio mėnesio didžiausi bargenai iš dirbtuves remnants, geriausios ..rųšies tavorų 
bus parduodami labai ^pigiomis kainomis pas

J.Kabat Department Store
4315-17 Archer Avė., netoli Kedzie Avė.

Telefonas Lafayette 29Ž6
Panedėlyj, sausio 24, ir utarninke, sausio 25, su kuponais

1. KUPONAS
Pe reale* 36 colių platumo, šviesių 
ir tamsių spalvų, vertos iki 19c. 
jardui, panedėlyj ir ir utav- 1 
finike su kuponu jardui ' ■ W 

(20 jardų daugiausiai)

2. KUPONAS
Satinas 36 colių pločio pasirinki
mui spalvų dcl blumerių, kautų 
pamušų, princeslips ir t.t. papras
tai 29c vertės, panedėlyj ir utar- 
ninkc su kuponu 1 A1/nP
jardui (tik 20 jardų) "“/Zv

3. KUPONAS
Družėtas šilkas dėl marškinių 36 
colių pločio, pasirinkimui puikiau
sių spalvų, pasirinkimas taip dide
lis, kad užganėdins kožną kostu- 
merj, paprastai 59c vertės 
su kuponu jardui

4. KUPONAS
Demin mėlynas storas, 
kitos pusės dėl vyrų 
overalls, juketų ir tt. 
35c jardu?, su kuponu 
jardui

(10 jardų daugiausiai)

baltas iš 
ar vaikų 
paprastai 

19c

5. KUPONAS 6. KUPONAS
2’4 jardo platumo baltinamas audeklas, tankus, storas, paprastai 50c 
vertės, žti iki 10 jardų, dirbtuvės atkarpos 32C
su kuponu jardui WWV

Gingham 27 colių, Everett classic su druželėmis ir vienodų 1 Hf*
spalvų Gingham, su kuponu jardui 1 W

(20 jardų daugiausiai)

7. KUPONAS
Broadcloth šviesių spalvų gražus 
broadcloth, pasirinkimui gražių iš
marginti) dėl vaikų dresių, pa
prastai 50c jardui, garantuotos ne- 
blunkamos spalvos, su 
kuponu jardui fcvlf

8. KUPONAS
Gingham 36 colių, gražus plaid 
ir čekiotas, visokių gražių spalvų, 
paprastai 20c jardui, panedėlyj ir 
utarninke su kuponu 1 
jardui

(20 jardų daugiausiai

9. KUPONAS
Baltos žuvies akių perliniai guzi- 
kai 1c card. Visokių spalvij Ric- 
Rac lc jardui. Baltas grimp broid 
dėl vestuvių 2c jardui. Fleishers 
atkarpos visokių £C|f«
spalvų ________________ vvV

10. KUPONAS
Staltiesės gražios Demask staltie
sės, su spalvuotais karštais, labai 
gražios, mieros 58x54, paprastai 
$1.50, panedėlyj ir utarnin- 
ke su kuponu, kiekviena ■ v V 

(3 daugiausiai)

jo ofisą Kas

Vyrų priėmimo kambaiys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nerišliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Msišaukit, luformaojos Dykai.

Jei nori turėt, 
nuolatinį draugę - 
Skaityk Naujienai.
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KORESPONDENCIJOS
Valparaiso, luti.

Lietuvių moksleivių protestas 
'7 prieš Lietuvos fašistus

Kadangi 16.d. gruodžio, 1926 
m., vidurnaktyje, slaptai susi
organizavę fašistai užpuolė Lie
tuvos sostinėj, Kaune, Lietuvos 
žmonių išrinktą valdžią ir ta 
ginkluota klerikalinių fašistų 
ir karininkų gauja smurtu nu
vertė teisėta Lietuvos valdžią;

Kadangi fašistai, vadovauja-

mi dvarponių ir krikščionių 
demokratų viršininkų, įvedė 
Lietuvoje juodą despotizmą, su
laužė šalies konstituciją, užda
rė pirmeiviškus ir darbininkiš
kus laikraščius, sutrempė dar
bininkų organizacijas, neigia 
žmonių teises ir areštuoja, kan
kina ir baudžia tuos, kurie 
priešinasi tokiems fašistų biau- 
ihms ir sauvališkiems žygiams;

Kadangi toki fašistų pasiryži
mai, per spėkų ir kraują tapti 
Lietuvos viešpačiais- ir jau pa- 
dskelbimas save esant “nauja

.w
SS
J8
Si
Si
Si
Si

Kur Jus Busite 
į 10 Metų !St

M

.w
Ar “algos diena” reiškia viską dėl jūsų?
Ar jus galite atsidėti ant savo savaitinių al
gų dėl pragyvenimo?

Si

•s

Lieluvos valdžia’’, lemia Lie
tuvai juodą ateitį, uždeda liau
džiai fašistinės diktatūros jun
gą ir užtraukia gėdą Lietuvai 
prieš civilizuotą pasaulį;

Todėl mes, Valparaiso Uni
versiteto Lietuvių Moksleivių 
Literatiška Draugiją, savo susi
rinkime, laikytame 14 d. sausio, 
1927 m., Universiteto Harmoni
jos svetainėje, Valparaiso, Ind., 
nutarėm išnešti griežčiausių 
protestą ir smerkiame Lietuvos 
fašistus už jųjų besąžinišką ir 
begėdišką smurto papildymą 
Lietuvoj; ir

a) Griežtai reikalaujame, kad 
butų atsteigta ir konstitucija 
paremta tvarka Lietuvoje;

b) Reikalaujame paliuosuoti 
visus fašistų valdžios areštuotus 
pelitinius kalinius;

e) Reikalai!jame, kad butų 
nubausti juodi fašistų teroristai 
už sulaužimą šalies konstituci
nis, už terorizavimą Lietuvos 
gyventojų ir už kitus juodus ir 
liekšiškus darbus.

Taipgi nutarėm šios rezoliu
cijos nuorašą pasiųsti Lietuvos 
Valstybės Prezidentui 
Griniui, Lietuvos Seimui, 
vos atstovybei Amerikoj 
skelbti spaudoje.

Pirm. Zigmas
Komitetas: J.

M.

nori Lietuvos liaudies kraujo. 
Ak, beje, tas Rusijos bernas 
pasigyrė, kad Lįetuvoj bolševi
kai buvo užvaldę visas profesi
nes sąjungas ir kitas darbinin
kų organizacijas. Tad jei jie 
buvo tbkie galingi ir norėjo 
>adėti valdžiai, tai kodėl jie 
nepaskelbė streiko ir nėjo val- 
ižiai pagalbon. Bet jie visi su- 

’indo j karklynus ir nė vienas 
jų nepanorėjo atiduoti savo 
gyvasties lai vieni socialistai 
r liaudininkai kovoja ir aukoja 
tavo gyvastis, o jie patupės 
krūmuose ir paskui dar socia- 
'istus iškolios. Kodėl jie taip 
nadarė, kaip jie pasakoje, buvę 
Vokietijoj. Kada Vokietijoje 
’ukilę m ona prirista i, tai socia
listų valdžia išlaksčiusi į miš- 
’Us. Bet kaip tik sustreikavę 
10,000,000 darbininkų, tai ir vi
ja socialistų valdžia sugryžusi 
iš miškų.
bolševikai nepadarė Uetuvoj? 
Kodėl jie, jei jie tokie galingi, 
nepaskelbė streiko ir tada 
rius su Šleževičium butų

ją nemini, nes pas bolševikus 
laisvės nėra. Negalėdamas j 
tuos klausimus atsakyti, kalbė
tojas pradėjo visokias pasakas 
pasakoti, kurias buvo išmokęs 
gal dar bandą ganydamas ir vi
sus klausimų davėjus tik Jško- 
liojo. Norėjo balso gauti ir 
Marcinkus, bet kad bolševikai 
žino, jog jis yra socialistas, tai 
jam jokiu budu Luiso nedavė.

Musų vietiniai bolšęvikėliai 
tankiai sako, kad kast jiems iš 
tos laisvės, jei 
Jei kapitalistų, 
pastumdėliams, 
aisvės, bet tik
mo, nueiti pas Dėdę Šamą ant 
burdo. Vienas bolševikėlių jau 
buvo gavęs ten burdą per še
šias mėnesius už naminėlę. 
Kaip parėjo namo, tai negali
ma buvo ir pažinti, taip buvo 
įsipenėjęs. Galima
kad jis turėjo gerą burdą. Bet 
tegul bolšęvikėliai 
savo tavorščiams, 
gryšti atgal pas Šamą ant būr
io. žinoma, kad nenori. O ne
nori ne dėlto, kad ten butų la
bai bloga, bet vien dėlto, kad 
ten nėra laisvės. Taigi laisvė 
yra būtinas dalykas žmogaus 
gyvenimo, o kaip fašistai, taip 
ir bolševikai laisvės nepripa- 
žysta niekam kitam, kaip vien 
sau. Todėl abieji yra vienodi, 
tik vieni juodi, o kiti raudoni 
fašistai, arija kaip 
čiai—“mešką su 
tokiu”.
—Buvęs Maskvos

| Palaikymui puikių |
S plaukų naudok |

Tai kodėl to paties

Mes manome, kad ne, bet daugelis turi taip
Si
Si

JS

Sši
Si

Investuokite dabar į musų Saugius Bonus 
ir Morgičius. Jie uždirbs dėl jūsų 6ci. Jie 
padidins jūsų įplaukas iš kurių pasidarysi
te neprigulmingas ir turėsit patogumų. Si

SS
SS

SS
Si
Si
SS

SS

Doleriai investuoti tokiu budu dirbs smar
kiau, greičiau ir ilgiau negu jus patys ga
lėtumėt dirbti.

Daleiskit su jumis apie tai pasikalbėti.

MR. JONAS ČAIKAUSKAS

Manageris Lietuvių Department©

CENTR ALBSr B ANK
1112 VVest 3>th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

M

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v.
Chicago

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

NEIMKIT
JOKIOS
RIZIKOS

Kiekvienas, natūraliai, nori pa
didinti savo įplaukas, bet dauge
lis, neturėdami patyrimo, pražu
do pinigus pirkdami bevertį sta- 
ką ir bonus. Musų bankas malo
niai padaro investigacijas apie 
vertę apsaugų apie kurias jus in- 
teresuojatės.

Mes taipgi turime pardavimui 
pas save Pirmus Morgičius ir 
Auksinius Bonus visokiomis kai
nomis, kurie suteiks jums dide
les įplaukas su pilnu apsaugoji
mu jūsų pinigų. Atsilankykit ir 
patirkit.
Ponai Macikas, Grišius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visudmet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Dr. K. 
Lietu- 
ir pa-

su- 
pro- 
bol-

jie turi dirbti 
Tiems Maskvos 

kurie nenori 
lengvo gyveni-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KROKAS
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 sutaitj).

4120 So. Richmond Street

Mrs.
suprasti,

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligbse prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

pasi klausia 
ar jis nori

Kielė 
Vilkelis 

čiurlis 
Dobrovvolsky

Kenosha, Wis.
f ašis-

Busi jos 
patys

tostus kelti, bet galėtų ir 
tovikai džiaugtis laimėjimu?

Tas Rusijos* bernas visą laiką 
Jaukė tik prieš socialistus, kad 
liekas neduotų socialistams, o 
luotų tik komunistams, nes tik 
ie vieni esą einą prieš fašiz- 
ną. Bet kas tik sekė jo kal
ią, tai galėjo suprasti, kad to- 
kis Andriulis visai nesibaido 
ašizmo, bet jam baisiausi yra 

’.ocialistai.
Po Andriulio kalbos Ignas 

laubonis perskaitė rezoliuciją, 
bet niekas negalėjo suprasti 
kas joje buvo parašyta. Už r<,(- 
uiliuciją pakilo apie 30 rankų, 
) prieš—apie 10, nors publikos 
buvo apie 1(M>. Po to buvo ren
kama aukų. Kiek jų surinko, 
icžinia, bet turbūt mažai.

Paskui užleido kalbėti Rapo- 
:i Baliauskj, kuris* pasisakė 
^sąs fašistas ir pradėjo kalinė
ti prieš bolševikus ir už fašis- 
us. Rusijos parapijonys ma
lė, kad tas fašistas kalbės apie 
-.ocialistus, tai butų ptilejęs 
kalbėti kiek tik norėjęs, bet kad 
is- pradėjo kalbėti apie bolše

vikus, tai jį nuvarė nuo estra
dos.

Kadangi tas Rusijos bernas, 
\ndriulis, nuolatos šaukė, kad 
zisi turime stoti už laisvę, tai 
io ir paklausta, ar Rusijoj yra 
aisvė socialistams ir kitoms 
>arti joms. Bernas tyli, buk 
lesuprantąs. Tada Juozas Kas
paras ir pasakė jam, kad jis, 
\ndriulis, nesupranta kas yrA 
'aisvę, o jei supranta, tegul apie

8 vakaro. Kitu lai*

ku pagal sutirt).

Viršuje
State

Moterys 

nos areipkitis av 

reikalais nuo 12 iki

Univeraa1
Bank

ir tnergl

sako žemai
tokių abudu

Pastumdėlis.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>♦♦♦♦»♦<

► 
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D e utis tas Grubman
3464 So. Halsted St.

Valandos: 9:30 ryt. iki 8:30 vak. j
Nedėliomis: 10

GERAS
DARBAS, 

ŽEMOS 
KAINOS

Dirbame ant išmokėjimo 
. kas nori

DENTIST GRUBMAN
3164 So. Halsted St.M 

M 
H———

t. iki »:au vaK. j 
iki 12 dienų >

Atnešk ši kuponą su 
savim. nu’eisiu 
21' už durb; pra
dėtą prio ' -įsnrio

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNĘR
(.LIETUVIS)

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

M
M
M
H
M
M 
M

M 
H

H

Lietuviai Advokatai

ane-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Deartom St., Room 1111 

Telefonai Central 4411.
Valandos: nu> 9 ryto iki 4 p. p.

Gyveiimo Vieta 
3323 Sou th Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipąi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yardi

dr: maurice kahn
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

Raudonųjų ir juodųjų 
tų prakalbos įvyko sausio 7 d., 
Schlitz salėj. Surengė tas pra
kalbas bolševikiška ALDLD kp 
neva protestui prieš Lietu
vos smurtininkus. Nuo raudo
nųjų fašistų-Eolševikų kalbėjo 
Andriulis iš Chicago, o nuo juo
dųjų fašistų kalbėjo Rapolas1 
Baliauskas.

Pirmiausia kalbėjo Maskvos 
bernas Andriulis. Jis neniekino 
smurtininkų-fašistų ir klerika
lų, bet nuverstąją Lietuvos val- 
Ižią. Jis jai pliekė į kailį, kam 
duv6 laisvę fašistams. Sako, 
reikėjo rašistus kimšti į kalėji
mus be jokio pasigailėjimo. 
Tam Rusijos bernui duota pa
stabą*. o kaip su bolševikais, 
ar ir juos reikėjo grūsti į kalė
jimus be jokio pasigailėjimo?

Paskui tas Rusijos bernas 
papasakojo, kad fašistams su
kėlus riaušes* Kaune bolševikai 
buk išleidę atsišaukimą į visus 
bolševikus eiti sykiu su valdžia 
prieš fašistus. Tam 
bernui pastebėta, kad
bolševikai prisi]>ažysta kėlę 
riaušes kartu su fašistais. Ar 
kas yra girdėjęs, kad Imtų bu
vęs nors menkiausias susirėmi
mas tarp bolševikų ir fašistų? 
Jie visą laiką ėjo išvien ir iš
vien kovojo prieš valdžią.

Andriulis gvoitą kėlė, kad 
liaudininkų ir socialistų valdžia
buvusi taip baili, kad Voldema
ras nusivedęs Grinių ir Šleževi
čių be kelinių pasirašyti atsi
žadėjimą valdžios ir patvirtinti 
Voldemaro valdžią. Tam Rusi
jos bernui paklausta: ar jis vi
są tai matė ir ar jis žino prie 
kokių aplinkybių tas pasirašy
mas įvyko? Tas Rusijos ber
nas teisinosi, kad jis apie tai 
skaitęs Lietuvos oficialiniuose 
laikraščiuose ir tai ima už gry
ną pinigą ir tą smurtininkų 
pranešimą, kad jeigu jie nebū
tu paėmę valdžios į savo ran
kas, tai už dviejų dienų butų 
paėmę valdžią bolševikai. Taigi, 
jei jis tiki smurtininkų žo
džiams, tai jis turi pripažinti, 
kad bolševikai irgi norėjo nu
versti senąją Lietuvos valdžią.

Tas Rusijos bernas net apsi- 
seilėjęs rėkė kam senoji valdžia 
pasidavė smurtininkams. Ger
biami lietuviai, pagalvokite ir 
supraskite ko bolševikai trokš
ta: tiktai skerdynių ir kraujo. 
Visi gerai suprantame, kad jei 
valdžia nebūtų pasidavusi, tai 
butų kilęs pilietinis karas ir 
butų kritę keli tūkstančiai žmo
nių. Klerikalai irgi trokšta 
kraujo. Juk jų Krupavičius 
viešai, Seime, pasigyrė, kad jie 
(klerikalai) šaudė ir šaudys. 
Reiškia, bolševikų ir klerikalų 
siekiniai pilnai atitinka: abieji

ANGLYS
1 Dienų Fill-Up Išpardavimas, 

dėlyj ir Utarninke

x. POCAHONTAS, $8.75
10 tonų ir augščiau, $8.75, 5 tonai, $9, 
1 tonai, $9.50, 2 tonai, $9.75. Frank- 
lin Urba W. Ky. M. R. $6.50, 5 tonai 
jgg lump, $8. Westend nut, $7.50. 
Navy Standard arba West Virginia 
Peerless brand. Jos yra labai geros 
r teikia daug šilumos. Dastatomos 

C. O. D. 5 arba 10 tonų vežimai tuo
jau arba už 10 dienų — bile kur Chi- 
cagoj,«Oak Park, Cicero arba North 
Shore net iki Glencoe jei užsisakysit 
tuoj, ši kaina yra pigesnė 50c iki 75c 
negu marketo kainos.

United Coal Buyers of Chicago 
Kasyklų atstovai ir Oiselio 

Pardavinėtojai 
Chambers of Commerce Bldg. 

Phone Franklin 5390
Laikyk šj skelbimą, gausit $1 kredito 

už pirmą vežimą

LIETUVOS SALOAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V. M. Stulpinas & Gb.
3311 So. Halsted St., Chicago, III.

Yards 6062.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 88th Street, Chicago, 111.

IN OR1GINAL

K.iURSELIONIS
ADVOKAi*® 

i Miesto Ofisas
190 No; State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuofe teismuose. — Ab
straktai. — (ngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2f morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunag Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

<s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivpkr'ne Roosevelt 9090

Namų TekLacar Republic 9600 
b I I W----------------- ■ ■

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo O iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Te!. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

T

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

HERZMAN ^
-IŠ RUSIJOS —

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^JC-Ray ir Id- 
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

* Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

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

ir

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas Motcriikų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligi.

Ofisas: 3103 So. Halsted S t., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 rak. Ne
dėliomis ir iventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specinlintas Moterų Lin 

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

Telefoną* C-Rna.1 1012 
Naktini* Tol. Fairfnx 68 5A

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

Optemestrlat
Tel. Boulevard 6487 
4649 B. Ashland Ar. 
ir 805 E. 47th St.

Kenwood 1752
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DARBININKŲ SVEIKA
TOS APSAUGOJIMAS

“VISI PATENKINTI”

Dirbtuvės, kur vartojama 
benzolas, yra labai pavojin
gos darbininkų sveikatai. 
Tas chemikalas yra pavo
jingesnis nei
Gumos ir dažų fabrikai su
daro labai nesveikas darbui 
sąlygas. Prie gumos gamini-/

munšainas.

lo, o dažams baltojo švino.

Benzolas sistematiškai 
nuodija, žmogų. Darbininkai 

iš pradžių nieko blogo ne- 
jaučia. Tik laikui bėgant jie 
pradeda nesveikauti. Bet 
beveik visuose atsitikimuose 
tas nesveikavimas aiškina
ma ne užsinuodijimu, ale 
kuo nors kitu.

Tą užsinuodijimo pavo
jų ryškiai parodo Dr. Alice 
Hamilton, Hąrvardo uni
versiteto profesorius, Dar
bo Departamento raporte. 
Dr. Hamilton yra viena žy
miausių industrinės higie
nos autoritetas.

Dr. Hamilton savo rapor
te nurodo, jog Vokietija, 
Olandija ir Anglija nepaly- 

’ ginamai daugiau rūpinasi 
savo darbininkų sveikata 
nei Amerika. Ypač geriau 
darbininkų sveikata yra ap- 
saugojama tose dirbtuvėse, 
kur vartojama pavojingi 
sveikatai chemikalai.

Darbininkų sveikata dau
giausia nukenčia tose pra
monės įmonėse, kur varto
jama benzolas, baltasis švi
nas ir medžio (metilinis) al
koholius. Tie nuodai labiau 
kenkia moterims nei vy
rams: moterų užsinuodijo 
keturis kartus daugiau.

Dr. Hamilton ragina, kad 
butų labiau kreipiama dė
mesio j nuodingus chemika
lus, kurie naudojama indus
trijoj. Pavyzdžiui, prieš 
kiek Pacifiko pakrantėj pra-

Karininkai įėjo posėdžio sa-'nurodo į tą faktą, jog arnji- 
lėn ir pareikalavo per jdyi>1 ,buv.° ištikima respubli- 
minuti Seimą išsiskirsty- (kai laike Kappo ir Hitler’o 
ti. Atstovai tuoj išsi- putšų, o taipgi kai sparta- 
skirstė. Areštai vyko ra- , kai bandė įsteigti komunis- 
miai, tik nekurius ministe- tų valdžią. t

1 Vienok socialdemokratai 
nurodo į tą faktą, jog dalis 
kariuomenės prisidėjo prie 
putšistų, o gen. Gesslerp

“Lietuva”, valdžios orga
nas, prie kiekvienos progos

, tvirtina, jog Lietuvos žmo
nės yra pervartų patenkin
ti. Girdi, visur ramu, visi 
džiaugiasi, kad valdžia pa-'tas”, 
teko į “tautiniai valstybi
niai” nusistačiusių rankas.

. Kad tas tvirtinimas yra 
gryniausias humbugas, pa-Į 
rodo jau tas faktas, jog Lie-( 
tuvos opozicijos laikraš 
čiams dar ir šiandien tebė 
ra burnos užimtos. O jeigu

rius areštuojant įvyko šio
kių tokių epizodų. Ministe
ris pirmininkas Sleževičius, 
pajutęs karininkus atėjus, 
užsirakino duris, bet kari
ninkai jas išlaužė Jr p. Sle
ževičių nugabeno į štabą. 
Krašto apsaugos ministeris 
p. Papečkis, sužinojęs, kadi 
atėjo jį areštuoti, išbėgo per j 
užpakalines duris ir nubėgo; 
į antrąjį pulką ieškoti pa
galbos. Pulko vadas atsive
žė jį į Kauną ir atidavė šta
bui. Generalinio štabo virši-

draugas, gen. von Watter, 
darė sąmokslą prieš respub
liką. Taigi, sako jie, paves
ti nacionalės armijos vado
vybę monarchisto draugui, 
gen. Gessler’ui, yra pavojin
gas dalykas.

Tokia tai yra dabartinio 
Vokietijos valdžios krizio 
esmė.

Bronys Raila

Bruožai apie Lietuvos 
moksleiviją

Pradėsime nuo esančių

(Tęsinys)

ninkas p. Škirpa buvo pabė-l a>. Tautininkai. Deja, ir apie 
r r ! tautininkus mažai kas tegali

ma pasakyti, nes ši besimokaiir 
čios jaunuomenės organizacija 
yra dar visai jauna ir susida
ro išimtinai iš studentų. Tat

gęs į Garliavą. Prezidentui 
[buvo uždėtas naminis arės- 
’ . H \

Reikia manyti, kad cen- daugiausia, kaip sakoma, geno 
zura nebūtų leidusi opozici-rolai be armijos. Tai žmonės 

i jos spaudai tą žinią dėti. O' nacionalistinio, patriotiško nu- 
Ikad savi žmonės galėtų to-' sistatymo. Savo pasaulėžiūros 

. . .v, . .. .. , Ijie nėra aiškiai formulavę, o
’ kią kiaulystę iškirsti J1 u ppaktikos darbuose yra prisi- 
buti nemanė. Neleisti, kad giaudę prie tautininkų partijos. 

.“Lietuvos Žinios” persispau-, Kai kurie tautininkai yra labai 
. . , . 4- ™ sdintu tą žinią' žinoma, jau dažnai Įtariami fašizme ir yra

taip, tai kuriuo budu Jie ka-; nebenatogu Tuo budu suteP« suvo ir saV() orifanizaci-
'i savo nepasitenkinimą pa- DUV0 neuepaiogu. iuu uuuu t: ;

., v .? i tapo atidengtos smurtmin-
leįzS1/.i .v t • t • ku ♦ kortos. Vadinasi,Ką tik gavome is Lietu-, 4 ’
vos šių metų pirmą numerį 
“Šiaulių Naujienų”, kurių 
du trečdaliai pirmojo pusla
pio tušti — cenzoriaus iš
braukta. Vedamojo straip
snio “Senus metus palydint 
naujus pradedant” palikta 
tik sekama ištrauka:

“Antras svarbus reiški-' 
nys, tai praeitų metų gruo-' kajiįs< 
džio 17 d.,

jos vardą tokiais įvykiais, kaip 
pernykštės riaušės universite- 

| te, apie kurias teks daugiau pa- 
sniurto šalininkai pripažį- rašyti, kalbant apie ateitinin

kus. Studentai tautininkai yra 
susibūrę į “Neo-Lithuanios” 
korporaciją ir turi 'savo orga
ną “Naujoji Lietuva’’.

b) Ateitinįąkai. Apie šią or- 
i ganizaciją teko jau kelis kar- 
i tus rašyti fr nurodyti, kad ji 

kūdikiai, buvo nepaprastai privilcgiruo- 
rupėjo ne pietuvoSj toje padėtyje, krikščionims de- 

1 mokratams valdant. Ta organi- 
T,. .v, > .v Izacija laikosi obalsių “Dievui ir

D J kuomet [cenzu-'FT tėvynei” ir “Visk, atnaujinti
v .v.’ ’-i r • i i i- kaviniais buvusioji valdžia Kristuje” ir šAvo pasaulėžiūros

ros įskąstaj buvo įvykdytas buvo pradėjusi mažinti ka- parnatan deda religiją. Tačiau
Nepaten- aukštai kelia ir praktikąjį po-

1 litikos ir visuomenės darbą ir
I tokiu budu išeina iš siauros ti
kybinės organizacijos puvyda- 
lo. Dirba kontakte su krikščio
nių demokratų partijomis, su 
jaunimo sąjunga “Pavasaris”, 
kuri yra ta pati ateitininkų, tik 
ne moksleivių, organizacija.

Ateitininkai yra pati gausiau
sia Lietuvoje moksleivių orga
nizacija. Pernai metais ji tu
rėjo pusšešto tūkstančio narių, 
neskaitant didelio būrio sqn- 

ciyyiu x i (seniau baigusius mo-
sį kanclerį Maixą, laginda-^ ateitininkus). Kad ši orga- 

(mas jį sudaryti konservaty- nizacija tokia gausi, tai gerai 
[vę valdžią, įleidžiant į kabi- suprantama, nes ji krikščionių 
neta ir nacionalistus. Dėliai demokratę valdžios buvo palai- 

1 _ . . b/UYin inui nof Joniviimn

sta, kad pervartą suplanavo 
‘ ir įvykdė kariškiai, o ne ne- 

I patenkinta demokratiška 
J valdžia liaudis. Gi patikėti 

tam, kad kariškiai vadova- 
’ vosi kuriais nors pijakilniais 

■ tikslais gali tik
JiemsI

. žmonių gerovė, o tik savo

perversmas. Šio įvykio pa- rinjnkų skaičių. l._x. 
sėkmėse atsistatydino p. M. kinti tuo kariškiai i? įvykdė 
Sleževičiaus vyriausybė ir kad galėjus ilgiau pa- 
buv. Prezidentas Dr. K. Gri- sįjĮkti armijoj.
nius, kurio vietoj Seimas 38 ________
balsais .išrinko p. A. Smeto-J VOK!ETUOS VALDŽIOS

| KRIZIŲ
Su antruoju puslapiu dar, _____ '

• blogiau: beveik visi raštai. Vokietijos valdžios krizis 
cenzoriaus išbraukti. I ade-^ vjs dar tebesitęsia. Prezi- 
ta antgalvis “šelmis ir y'\- dentas Hinddfiburgas jau j 
jurkas , bet daugiau nei antru kartu kifdpėsi į buvu- 
vieno žodžio — kaip tai ne-' - - ’ • -- * • •
jaukiai baltuoja keturios 
tuščios skiltys.

Ir po viso to dar kalbama,1
kad Lietuvoj ramu ir vis- to jis parašė Marx’ui net 
kas tvarkoj! Kur tau nebus specialį laišką.
ramu, jeigu žmonėms nelei-'

puola. Pradedant šį straipsnį 
rašyti, Kaune studentai ateiti
ninkai vėl sukėlė skandalą, da
rydami demonstraciją, kurios 
valdžia neleido. Demonstraci
ja, apie kurią plačiau laikraš
čiuose skaitykit, parodo visišką 
ateitininkų idealogijos ir tak
tikos susmukimą.

c) Varpininkai, ši moksleivių 
organizacija jau pora su vir
šum metų, kaip įsikūrė, tačiau 
nei savo veikimo plačiau nepa
rodė, nei sugebėjo savo vardą 
ir idėjas plačiuose moksleiviu 
būriuose išplatinti ir išpopula- 

, vizuoti. Reikia pasakyti, kad 
varpininkai teisingiau tdretų 
būti vadinami ne moksleivių, 
bet studentų organizacija, nes 
jie savo egzistenciją išimtinai 
studentų tarpe ir tepalaiko, o 
jei ir yra vienas kitas skyrius 
provincijoj, lai vis dėlto niekur 
nėra faktų sakymui, kad varpi- 
ninkiškas darbas plačiau ir pla
ningiau yra varomas. Mokslei
viams varpininkai labiau žino
mi tik iš jų retai pasirodančio 
žurnalo “Moksleivių Varpai” 
ir iš straipsnelių apie juos “Lie
tuvos žiniose’’.

Kas yra tie varpininkai? 
Trumpai sakant, tai liberališkų 
pažiūrų moksleivių (ar studen
tų) organizacija. Tą rodo, jau 
ir tas faktas, kad minėta orga
nizacija veikia kontakte su 
valstiečių liaudininkų partija ir 
Jaunimo Sąjunga, kurios abi 
yra grynai liberališko, tik vie
no politinio, o antra kultūrinio, 
pobūdžio. Varpininkai visi pa
žangus žmonės ir, galima tvir* 
tinti, gana kairus. Man žinoma 
daug varpininkų beveik socia

dirbančių vai. liaudininkų par
tijoj ir tos partijos vadų pa 
stangų, tai lengvai galima iš 
aiškinti, kodėl ta organizacija 
kol kas yra taip menkai išsi
plėtojusi. Bet rinkimai paro
dė, kad visas* kraštas libcralčja; 
tat jei varpininkai stipriai ims 
organizuoti ir aiškiai momento 
ir ateities (ne praeities) dar
bo reikalavimus nustatys, tai 
yra pamato spręsti, kad jie iš 
augs j galingą moksleivių orga
nizaciją. i
d) žaizdrininkai, arba social- 

denuoikratišjkdsios moksleivi
jos organizacija.
Žaizdrininkų, arba socialde 

mokratiškosios moksleivijos są
jungos (organizacijos) pradžios 
reikia ieškoti aušrininkuose 
(moksl. or-joj). Pirmasis šios 
organizacijos vardas, kaip yra 
įprasta sakyti, 
įlinkai’’. 
Lietuvoj
aušrininkų organizacija 
tarpan 
visokių krypčių 
moksleivius: 
demokratus, 
lūs 
kad 
?ai 
čia 
nio

lavo iš aušrininkų principų iš
nerti individualizmą, paliekant 
socializmą, bet balsuojant pa
siliko mažumoje (10 prieš 15) 
ir turėjo skirtis.

Tuojau buvo sudaryta nauja, 
vadinama Socialistinės Moklei* 
vijos Sąjunga su centru Kaune 
ir svarbiausiu skyrių Panevė
žy. Greit po to išleista laikraš
tis
jant drg. 
laikraštis dėl finansinio krizio 
po pirmo numerio visiškai su
dėjo. Toliau sąjunga gyvavo, 
5et popieryje, nes ir Panevė
žio skyrius sunyko, o jo vietoj 
>o dviejų metų įsisteigė vėl tik- 
•ų aušrininkų skyrius.

Naujoji Banga”, redaguo-
P. .Janeliunui. Bet

buvo “bangi- 
Dalykas buvo toks, 
susikurusi iš naujo 

savoj
buvo subarusi beveik 

kairiuosius 
liberalus, social- 
eserus, komunis-

etc. i Savaime suprantama, 
toks sąstatas pastovus il- 

negali būti. Pirmą žingsnį 
ir padarė socialdemokrati- 
nusistatymo moksleiviai.

Kad atsiskyrė socialdemokra- 
tiški moksleiviai, tai nuopelnas 
tenka Panevėžio aušrininkų 
skyriaus mokiniams ir keletai 
studentų. Tuo laiku Panevėžio 
aušrininkų skyriuj buvo dau 
ginusiai socialdemokratiško nu
sistatymo moksleiviai ir visi 
gerai, kaip leidžia aplinkybės 
mokiniams, išsilavinę. Kad ir 
nedidelis skaičius, tačiau 1922 
metais Aušrininkų Org. meti
nėj konferencijoj Kaune' Pane
vėžio atstovai, drg. P. Janeliu- 
no (mirė 1926 m. pradžioj) 
vadovaujami ir padedami Ber
lyno studentų nuo Aušrininkų 
Org. atsiskyrė, svarstant prin
cipų klausimą. Pastarieji reika-

džiama nei prasižioti.

PRASI PLEPĖJO

Šis krizis vyriausia kilo 
dėl nacionalės armijos kon

trolės. Reichstage socialis-
: tai iškėlė aikštėn, kad su so-j studentu

koma ir taip pat daugumo mo
kyklų krikščionių “pedagogų” 
uoliai globojama. Jon stoti yra 
prikalbinami arba grąsinimais 
priverčiami pirmųjų klasių mo
kiniai ir paskiau suateitininki- 
nami.

DR. t. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park *

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartfT

Ofiso Tol. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

7969 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

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

(

*

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Ne be reikalo
kad melas turi striukas ko- ja darė slaptas sutartis ir 
jas. Kaip nebandoma paslė- kontraktus, apie kuriuos 
pti tiesą, bet ji galų gale reichstagas nieko nežinojo, 
visgi prasimuša į viršų. Im- Buvo pareikalauta, kad ka- 
kime, pavyzdžiui, Lietuvos ro ministeris gen. Gessler, 
smurtininkus. Jie bandė įti- kaipo vyriausias kaltinin- 
kiųti pasaulį, kad pervartą kas, rezignuotų. Kadangi 
padarė valstybiniai nusista- Marx’o valdžia gynė savo 
tę žmonės, o ne kokie nors ministerj, tai jai buvo iš- 
sąmokslininkai. Bet štai'kle- reikštas nepasitikėjimas.
rikalų “Žemaičių Prietelis” Keblumai dėl valdžios su
ėmė ir išplepėjo tiesą. Su- darymo susiveda prie seka- 

mo: politinės partijos nega- 
“Perversmo mintis gimė Ii susitarti nacionalės armi-

ateitininkų* taip
sakoma, vietų Rusija karo ministe r i- pat labai daug (bent krik.-de- 
.1--- j—= _i — x__. __•„ mums viešpataujant buvo). Bet

studentai ateitininkais tapdavo 
dėl tam tikrų materialinių iš- 
rokavimų, kaip kad gauti sti
pendiją Lietuvoj arba užsieny 
studijuojant, kad užimti aukš
tą tarnystę ir kad baigus uni
versitetą ininisteriu tapti (!). 
Tikrai, tai tikra gyvenimo iro
nija. Nes juk A. Endziulaitis, 
vos universitetą baigęs, veiklus 
ateitininkas, tuojau tapo vi
daus reikalų ministeriu. Ta
čiau nugriuvus krik.-demų blo
kui, ir dauguma ateitininkų, 
L'Uterbrodininkais / . vadinamų, 
numauna savo rąudonas kepu
raites, o bepalieka tik karštes
nieji.

šios 
mas pasireiškė per 
metais buvusias 
studentų, riaušes, 1 
ir tautininkai. ’ Buvo 
dėl studentų teisių atstovavimo. 
Atcitninkai, negalėdami atrem
ti aušrininkų ir kitų socialistų 
argumentų, j pabandė atremti 
kušti mis ,ir tai jiems pavyko.

su šarvuotu automobiliu, burgąs ir jo šalininkai. Jie Nuo to ateitininkų autoritetas

nas, kuris yra labai kenks
mingas žmogaus sveikatai. 
Tačiau niekas neįspėjo au
tomobilistus ir garažų dar
bininkus dėliai to pavojaus. 
Tiesa, Darbo Biuras karts 
nuo karto skelbia savo tyri
nėjimo davinius apie įvai
rius industrijoj vartojamus 
nuodingus chemikalus. Vie- lig “L. Ž.” jis parašė: 
nok apie tuos tyrinėjimus
plačioji publika mažai teži-fir subrendo kariškių tarpe, jos klausimu. Socialdęmo- 
no. Reikia publikai teikti Visa buvo laikoma didžiau- kratai reikalauja, idant na- 
daugiau informacijų, sako Į šioje paslaptyje. Išmušus cionalė armija butų pavesta 
Dr. Hamilton. Priešingame peryersmo valandai, šio žmonių kontrolei, kaip yra 
atvėjyj gali daug kartų pa-mėn. 17 d. 1 vai. naktį, ka* Austrijoj. Kuomet taip bus 
sikartoti tokia tragedija,'rininkai mažais būreliais, padaryta, tai respublika bus 
koki įvyko pora metų atga^po keturius žmones išėjo apsaugota riuo visokių put- 
New Jersey valstijoj, kur j areštuoti ministeriu. Seimą, šų.
žuvo apie 20 darbininkų nuo kurs dar tebeposėdžiavo,' Tam reikalavimui nepri- 
užsinuodijimo etilinio gazo-1 apsupo raitelių eskadronas taria prezidentas Hinden- 
lino gaminimo įmonėj.

varpininkams priklausančių. 
Savo ideologijos vyriausiuoju 
reiškėju varpininkai laiko Dr. 
V. Kudirką (1858-1899 m.), 
“Varpo” įsteigėją ir kovotoją 
už lietuvybę Lietuvos pavergi
mo ir spaudos uždraudimo me
lais. žinoma, visuomeninės, 
kultūrinės ir politinės sąlygos 
yra dabar tiek pasimainę, kad 
nebe reikalo daromi yra varpi
ninkams prikaišiojimai iš kai
riųjų liagerio, kad jų pažiūros, 
idėjos ir taktika, savo laiku bu
vusi vertinga ir brangintina, 
dabar savo uždavinį jau esanti 
atlikusi ir, kaipo tokia, yra 
jau istorinis, muzejinis daly
kas. Tiesa, ir patys varpinin
kai neprisilaiko ir negali bepri- 
silaikyti ‘ V. Kudirkos idėjų ir 
taktikos, ir dėliai to pas juos 
eina nepasibaigiamos formaci
jos, organizavimosi darbas.

Kadangi varpininkai atsirado 
ne iš pačių moksleivių masių 
noro, bet iš keleto studentų,

gyvenimas 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W, 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669
organizacijos susmuki- 

praeilais 
universitete, 

kur dalyvavo
* kalbos

Gerbiamieji Draugai, — pri
sidėkite prie išleidinėjimo mė
nesinio žurnalo GYVENIMAS
— užsirašykit jį tuojau, 
siu labai dėkingas.

Prenumerata metama ........
Pusei metų .............................
Kopija ...................................

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

Bu-

$2
$1

20c

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939 .
DR. S. A. BRENZA 1

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonit, M. D
4910 So. Michigran Avė.

r/ i j j nuo 9 ikt II v«l. ryt«i 
1/ alanaos nuo jį; g va|. va|tare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
, l nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos ] nuo 6 iki 9 vaL

✓

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulreard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Ncdelioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942
.. Dr. C. Z. Vezelis -

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deutibtas

3248 Su. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2815
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ANTRAS “NAUJIENŲ” KONTESTAS ARTINASI
Visų miestų, visų provincijų ir visų miestelių lietuviai kviečiami į darbą veikti šiame didžiąjame “NAUJIENŲ” Konteste ir laimėti dovanas 

Pianais, Deimantiniais ir auksiniais daiktais, Parlor setais ir namų rakandais bei įvairiais daiktais arba ir “cash” pinigais. ix'~ 
proga laimėti dovanas didelių ir mažų lietuvių kolonijų kontesto veikėjams. Todelgi, nelaukdami nieko, tuoj perskaitykite žemiau tilpstantį šio kontesto aprašymų 
ir susipažinę su sąlygomis ir gaunamomis dovanomis — išpildykite ant šio puslapio esamą Blanką ir iškirpę tuoj siųskite į “NAUJIENAS” pažimėdami — “NAUJIE
NŲ” KONTESTO DEPARTMENTAS.

STOKIM I DARBA!
i — Automobiliais, 

Šiame “NAUJIENŲ” Konteste yra

kontes-

šiame 
bus iš-

dolerių. Perei- 
dalyvavo 30 kan
tai gana mažas 
ta maža žmonių

išleido tų didelę pini- 
irgi buvo pilnai paten- 
Jei “NAUJIENOMS” 
tiesioginiai ir nebuvo

Reikšmė Antrojo “Naujienų” Kontesto
Visiems “NAUJIENŲ” Skaitytojams ir Šio

Kontesto Veikėjams.
. Jau trys metai praėjo nuo įvykdo ir visuomet savo prižadą 
pirmojo “NAUJIENŲ” kontes
to, bet visi “NAUJIENŲ” drau
gai turbut dar gerai jį atsimena, 
nes trys metai tai gana trumpas 
laikas musų gyvenime. Kaip 
visi atsimenate, ' pereitame 
“NAUJIENŲ” konteste buvo 
išdalinta dovanomis kontesto 
veikėjams apie $8,000.00. Ke
turi pereito kontesto veikėjai 
laimėjo automobilius: Šidlaus
kienė ir Villis iš Chicago, Girš- 
tautas iš Detroit, Mich. iš Švėgž
da iš Cicero, III. Kiti kontes- 
tantai: Narmontaitč, Šova, Dr. 
Yucius, A. Bakšys, Paulauskie
nė, A. Gudaužis, Šarkis, Ražas, 
Braževičius, Dambrauskaitė- 
Stelmokas ir kiti laimėjo mažes
nes dovanas, vertės po kelis 
šimtus dolerių ir kai kurie pt> 
kelis desėtkus 
tame konteste 
testantų, — 
skaičius. Bet
grupė atliko milžinišką darbą, o 
ir už savo įdėtą triūsą ji gavo 
tinkamą atlyginimą. Tie kon
testantų, kurie daugiau dirbo, 
tie laimėjo dideles dovanas: tie 
gi, kurie mažiau dirbo konteste, 
žinoma, mažiau ir laimėjo, be t ir 
jų triūsas tinkamai apmokėtas. 
“NAUJIENOS”, kurios kontes
to reikalams ir dovanoms konte
stantams 
gų sumą, 
kintos. 
tuo laiku
didelio pelno, bet tas kontestas 
apsimokėjo joms vėliau. Kon
testo laiku pakilo “NAUJIENŲ” 
cirkuliacija, kartu pasidaugino 
ir “NAUJIENŲ” rėmėjų, 
“NAUJIENŲ” draugų skaičius. 
Tas kontestas apsimokėjo ir 
musų draugams biznieriams, 
kurie garsinasi “NAUJIENO
SE”, nes po kontesto jų garsi
nimai “NAUJIENOSE” pradė
jo duoti dar didesnius rezul ta- 
tus. Kontestas apsimokėjo ir 
visiems “NAUJIENŲ” skaityto
jams, nes po kontesto liko page
rintas “NAUJIENŲ” turinys, 
pakvietus bendradarbiauti 
“NAUJIENOSE gerus rašyto
jus. Tečiaus pereitas kontestas 
buvo bandymas to didelio dar
bo, kuriam anglų laikraščiai iš
leidžia milionus dolerių, ir tas 
bandymas buvo visapusiai sėk
mingas kaip “NAUJIENOMS”, 
taip ir kontestantams ir sykiu 
“N A l J IENŲ skaitytojams.

Mes esame tikri, kad šiame 
konteste kaip kontestantai, taip 
ir “NAUJIENOS” turėsime dar 
geresnes pasekmes, 
jome pereitame
konteste, nes pereitame kontes
te dalyviai nevisi spėriai dirbo 
kaipo kontestantai. Kiti “NAU
JIENŲ” draugai negalėjo su
prasti kontesto reikšmės, todėl 
neturėjo drąsos stoti į darbą 
kaipo kontesto dalyviai. Kiti 
vėl manė, jog tai negalimas 
daiktas, kad “NAUJIENOS” ga
lėtų pasekti anglų laikraščius ir 
galėtų skirti tokią didelę sumą 
dovanoms. Dabar tokios abe
jonės jau nebėra. “NAUJIE
NŲ” skaitytojai žino, kad ką 
“NAUJIENOS” sumano, tą ir

negu turė- 
NAUJIENŲ”

išpildo. Todėl mes esame įsiti- 
tikinę, kad šiame “NAUJIENŲ” 
konteste turėsime didesnę gru
pę kontestantų, negu turėjome 
pereitame konteste ir, kad pa
sekmes irgi bus daug didesnės 
netik “NAUJIENOMS” bet ir 
kontestantams. Be to šiame 
konteste galės dalyvauti ir ma
žesnės lietuvių kolonijos, ku
rioms pereitame konteste sunku 
buvo lenktiniuoti su didelėmis 
lietuvių kolonijomis, nes šis 
kontestas yra paremtas visai 
naujais principais: pasiekimu 
tam tikro laipsnio, o ne lenkty- 
niavimuisi tarp atskirų 
tantų.

Musų apskaičiavimu, 
“NAUJIENŲ” konteste
dalinta dovanomis apie $15,000. 
Pereitame “NAUJIENŲ” kon
teste laimėjimui ėjo keturi au- 
mobiliai. šiame konteste nėra 
nustatytas skaičius automobilių, 
— jų galima bus laimėti tris sy
kius daugiau, negu pereitą kar
tą, ar ir mažiau. Tats pats su 
deimantais, radio, pianais, ra
kandais ir kitais daiktais, nes 
dovanas pasirinks patys kontes
tantai, kokios kuriam kontes
tantui labiau patiks, ar bus jam 
naudingesnes. Kas nenorės im
ti dovanų daiktais, tie galės 
gauti dovanas ir grynais pini
gais į vietą daiktų.

šio “NAUJIENŲ” kontesto 
tikslas yra gauti 15,000 naujų 
skaitytojų “NAUJIENOMS” ir 
hio apjuosti “NAUJIENŲ” tin- 
n'u kiekvieną lietuvio namą 
Chicagoje, kad kiekvienas lietu
vis, lietuvių tautos sūnūs ir duk
tė, butų kurtu ir skaitlingos 
“NAUJIENŲ” šeimynos narys. 
Taipgi išjudinti artimas ir toli
mas lietuvių kolonijas, kad ir 
ten “NAUJIENOS” pasiektų 
kiekvieno lietuviu triobelę, neš
damas tiesos ir šviesos obalsius 
kiekvienam lietuviui, kuris mo
ka savo tėvų kalbą ir kuris pa
žysta lietuvių raštą, šiam tiks
lui mes ir skelbiame šį antrą 
didelį “NAUJIENŲ” kontestą 
ir pilnai pasitikim jūsų širdin
gą paramą “NAUJIENOMS” 
šiame reikale, šis tikslas ir yra 
tikroji šio “NAUJIENŲ” kon
testo reikšmė.

Lietuviai, mylinti šviesą ir 
tiesą esate kviečiami dalyvauti 
šiame “NAUJIENŲ“ konteste 
veikdami kaipo dalyviai, kad 
laimėjus sau dideles dovanas už 
įdėtą triūsą. Nuo Jūsų darbo 
ir pasišventimo priklausys šio 
kontesto sėkmingumas — pertat 
dirbkime iš krūvos ir padaryki
me šitą kontestą visapusiai sėk
mingu.

Apie antro “NAUJIENŲ” 
kontesto sąlygas skaitykite 
“NAUJIENŲ” Kontesto Princi
pai, kur smulkmeniškai yra iš
dėstytas vėsos šio kontesto tai
syklės, o apie dideles dovanas 
“NAUJIENŲ” kontestantams 
skaitykite “DOVANOS “NAU
JIENŲ” KONTESTANTAMS”.

Su gilia pagarba, 
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

siregistravę pas “NAUJIENŲ” 
kontesto manažerių ir kontesto 
manažeriaus pripažinti kontes- 
tantais.

Kontestantų įsiregistravimas.
3. Kiekvienas norys dalyvauti 

“NAUJIENŲ” konteste, pirma 
negu kontesto manažeris pripa
žins kontestantų, turi išpildyti 
registracijos kortą, kuri bus su
teikta “NAUJIENŲ” kontesto 
departamento kontstantui as
meniškai arba laišku. Kontes
tantui grąžinus išpildytą ir sa
vo ranka pasirašytą registraci
jos kortą atgal “NAUJIENŲ” 
kontesto departamentui, jeigu 
“NAUJIENŲ” kontesto mana
žeris pripažins' kontestantų, 
kontestantas gaus iš kontesto 
departamento tam tikras kvitas, 
su kuriomis galės pradėti savo 
darbą: užrašinėti “NAUJIE
NAS” ir pardavinėti “NAUJIE
NŲ” skelbimų ir knygų kortas.

Dovanas gaus visi.
4. šiame “NAUJIENŲ” kon

teste kiekvienas kontestantas 
laimės dovanas sulig jo gauto 
balsų skaičiaus. Šiame kontes- 
tę neis lenktynės, kad “aš” gau
čiau viską, o “jis” nieko. Šis 
“NAUJIENŲ” kontestas yra 
paremtas pavyzdingo teisingu
mo principu, nes iš jūsų darbo 
kitas nepasinaudos, apart jus 
paties. Reiškia, jūsų gabumas,! 
jūsų energija, jūsų pasišventi-j 
mas šiame “NAUJIENŲ” kon
teste eis vien jūsų pačių

“Naujieny" Kontesto Principai arba ky Kiekvienas 
Kontestantas Turi Žinoti

Kontesto pradžia.
1. Kontestas prasidės Vasario- 

February 1 d., 1927 m. ir baig
sis Balandžio-April 30 d., 1927 
m. Tęsis viso tris mėnesius.

Kontesto dalyviai.
2. Konteste gali dalyvauti tik

tai lietuviai, vyrai ir moterys, 
seni ir jauni, gyvenantys Ameri
koje Jungtinėse Valstijose, už-

paties laipsnio, dovanas. Svar
biausias dalykas šiame “NAU
JIENŲ” konteste, norint laimė
ti kuodidžiausias dovanas, yra 
įdėti savo spėkas, kad savo su
manumu, savo darbštumu ir sa
vo apsukrumu laimėti kuodau- 
giausia balsų, šis “NAUJIE
NŲ” kontestas yra subudavotas 
ne pralenkimo keliu laimėti 
vanas, bet pasiekimo keliu.

Iš ko susidarys balsai.
8. “NAUJIENŲ” kontsetan- 

tams balsų skaičius susidarys iš 
sekamų šaltinių:

Už gautą metinę “NAUJIE
NŲ” prenumeratą, 89 balsai.

Už gautą “NAUJIENŲ” pre
numeratą pusei metų, 44 balsai.

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
skelbimų kortą, ,115 balsų.

Už parduotą “NAUJIENŲ” 
knygų kortą, 65 balsai.

Reiškia, kontestantų gautoji 
'‘NAUJIENŲ” prenumerata ir 
parduotos “NAUJIENŲ” skel
bimų ir knygų kortos sudarys 
kontestantų balsus ir jų kreditą 
gavimui dovanų.
Dovanos daiktais ar pinigais.

9. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 
kontestantas įsiregistruodamas

į “NAUJIENŲ” kontesto daly- 
jviu, gali pareikšti norą, kad 
I kontestui pasibaigus dovana * rių, 5 pasažierių, 4 durų Sedanas, Mo- 
'•rim hutu išmokėta orvnak ni-'(,elio G’56’ l,ilnai irenKtas» labai.^r?2 j jam dūlu įsmoKeta giynais pi «r pa{0;jUS> vertės ....... $1,720.00

’illigais, sulig skaičiaus jo gautų! 2. Bracelst (apyrankė), platino, su 
atatinkamu kuriam laimnini 8G-kiai» malinai baltais'WesseletonojataunKamų Kuriam laipsniui |p.|na. piautais deimantais. Sulig

Tokiems kontestantams John Wood deimantų katalogo No. 12 
“i . $1,784.00

3. Du lotni puikioje Marąuctte Park

gaiš — “cash”, bet 25 nuoš. ma-^,an^°jf Prie 64-tos ir Hamlin Avė. 
. Į gatvių, vertės ......................J $1,600.00

Antro Laipsnio,
nemažiau 40,000 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų dviejų dovanų:

1. Jewett automobilius, šešių cilin-

Kaina prenumeratos.
13. “NAUJIENŲ” prenume

ratos kaina pasilieka senoji: 
Chicagoje ir į užsienį metams 
$8, pusei metų $4; visose Jung
tinėse 
cago) 
$3.50.

Valstijose (išimant Chi- 
metams $7, pusei metų

do-

tą, rinkti “NAUJIENOMS” nau
jus prenumeratorius, rinkti 
sklbimus “NAUJIENOMS bei 
pardavinėti knygas ir knygų 
kortas.

Vieno laipsnio dovanos.
17. Dovanos daiktais ar pini

gais yra duodamos tiktai iš vie
no laipsnio, atatinkančio gautų 
balsų skaičiui.
Minimum ir maximum balsai.

18. Minimum balsų skaičius 
šiame “NAUJIENŲ” konteste 
yra 580. Mažiau 580 balsų ga
vusiems dovanos nebus duoda
mos, nes šis baisų skaičius ati
tinka žemiausiam dešimtam 
laipsniui. Maximum balsų skai-

nes šis
skaičius atatinka augščiausiam 
pirmam laipsniui.

Kontestantas laimėjęs 46,200 
balsų gauna augščiausias dova
nas, vertės $1,700.00. Bet jei
gu kontestantas pareikštų norą 
ir toliau tęsti savo darbą, kad 
laimėti kitas dovanas, tai jis tu
ri registruotis išnaujo.

Ko nėra galima.
14. Nė vienas kontestantas ne

gali savo gautų balsų pervesti 
kitam kontestantui, arba užl .lo
ti savo vietą kitam.

Manažeriaus galia.
15. “NAUJIENŲ” kontesto 

manažeris gali jam nepatinka
mus asmenis nepriimti į kontes
to dalyvius. Taipgi gali apru- čius yra 46,200 balsų, 
bežinoti skaičių kontesto daly
vių tam tikrose kolonijose.

Kontestantų galia.
16. Kiekvienas “NAUJIENŲ” 

kontestantas, kontesto manaže- 
rio pripažintas, kontestantų, tu
ri pilnas agel, £o teises: kolek- 
tuoti mokesnius už prenumera-

"Naujienų” Dovanos Kontestantams
Pirmo Laipsnio, 

gavusieji nemažiau 46,200 balsų, kon- 
testantai gali pasirinkti vienų iš 

sekamų trijų dovanų:
1. Paige automobilių, šešių cilinde-

. (balsų.
naudai. -NAUj|EN0S”, pasibaigus kon- BK-SP., vertes 

. ... O. Du lotai pUiKivjc lUttiųuvbvę A
testantui, sumokės grynais pini-, apielinkėjc, gražiausioj ir greitai au-

• 11 V •• 1 N* V A /? 4 A

kon- ■ v • i ,•. i • • iv. . T . . įžiau, negu kad to laipsnio gau-’Dešimts Laipsnių.’ . .. , -, _ ;namų daiktų verte. Pavyzdžiui, Į
jei kontestantas gautų 46,200 gavusieji ^emažišu 40,000 balsų, kon- 

i balsų, jis skaitytųsi pirmo laips
nio kontestantas ir tui’ėtų gauti 
dovanas vertės $1,700, I 
mokant grynais pinigais kontes- 
tantas gaus iš “NAUJIENŲ”

Kontesto laipsniai.

5. Šiame “NAUJIENŲ’ 
teste yra 
Kiekvieno laipsnio kontestan
tams bus duodamos skirtingos 
dovanos, sulig jo gauto bei lai
mėto atatinkamam laipsniui bal
są skaičiaus.

Sekamam skirsny parodoma 
kiek j kurį laipsnį reikia gauti ne $1,700, bet 25 nuoš. mažiau, 
balsy ir kokios vertės dovanos negu daiktą vertė, reiškia jis 

gaus $1,275. šis 25 nuoš. ati
mamas todėl, kad visi musų per
kami šiam kontestui iš sankro
vų daiktai yra gaunami 25 nuoš. 
pigiau, negu tų daiktų pilna kai
na. 
“NAUJIENOMS” 
sinimo tikslais. 
JIENOMS” nėra 
mo, ar kontestantas įsiregis
truos imti dovanas daiktais, ar 
grynais pinigais. Bet musų 
patarimas kontestantams yra 
imti dovanas daiktais, nes gau
na 25 nuoš. daugiau, negu im
dami pinigais.

Draudžiama.

kiekviename tų dešimties laips
nių bus duodamos kontestan
tams.

vertė 
balsų

vertė 
balsų

Laipsniai — Balsai — Dovanos.
6. Pirmo Laipsnio dovanų verr 

tė yra $1,700. Kad gauti šio 
•laipsnio dovaną reikia surinkti 
nemažiau 46,200 balsų.

Antro Laipsnio dovanų 
$1,400, reikia surinkti 
40,000.

Trečio Laipsnio dovanų 
$900, reikia surinkti 
26,000.

Ketvirto Laipsnio dovanų ver
tė $450, reikia surinkti balsų 
14,000.

Penkto Laipsnio dovanų vertė 
$200, reikia surinkti balsų 6,450.

šešto Laipsnio dovanų vertė 
$150, reikia surinkti balsų 5,190.

Septinto Laipsnio dovanų ver
tė $100, reikia surinkti balsų 
3,880.

Aštunto Laipsnio dovanų ver
tė $60, reikia surinkti balsų 
2,580.

Devinto Laipsnio dovanų ver
tė $25, reikia surinkti balsų 
1,270.

Dešimto Laipsnio dovanų ver
tė $10, reikia surinkti balsų 580.

Dovanos.
7. Kontestantui šiame “NAU

JIENŲ” konteste gali net keli 
laimėti to paties laipsnio dova
nas. Pavyzdžiui, jei jienki kon- 
testantai gauna po 46,200 balsų 
vįsi penki lieka pirmo kiipųnįo 
kontestantai ir kiekvienas jų 
laimi po Paige automobilių ye|’- 
tės $1,700. Panašiai eina ir ki
tuose laipsniuose . Reiškia, su
lig šio teisingo kontesto princi
pų, gali neaprybotas skaičius 
kontestantų laimėti bei gauti to

bet ap- derių, penkių pasažierių, pilnai jreng- 
kontes- ^as» Model 4-65, vertės ....... $1,365.00

I 2. Bracelet,. platino su 47 mėlinai 
baltais deimantais, sulig John Wood 
deimantų katalogo No. BR-10SP, 
vertes ...........X.................................... $1,420.00

gavusieji nenu žiau 26,000 balsų, kon- 
testantai gali pasirinkti vieną iš 

sekamų penkių dovanų:
1. Brunswick Panatrope ir 8 tūbų 

PR-28C modelii Radiola. Geras ir 
Sankrovos tą nuolaidą' brangus fonogrlfas sujungtas su ge- 

, .v . riausiu Radio, nl reikalaujančiu ne ba- 
(laro ISSlgar- terijų, nė vielų, ’vertės .  $900.00

Todėl “NAU-* 2. Deimantinis žiedas, platino, su 35 
jokio skirtu-

10. Draudžiama po bausme pa
šalinimu iš “NAUJIENŲ” kon
testo, vienam kontestantui tiks
liai kenkti kitam kontestaui rin
kime “NAUJIENŲ” prenumera
tos ir pardavinėjime “NAUJIE
NŲ” skelbimų ir knygų kortu. 
Arba dalyvaujant “NAUJIE
NŲ” konteste draudžiama sykiu 
veikti ir kitam lietuviškam lai
kraščiui.

Honoratų Komisija.
11. Galimiems įvairiems nesu

sipratimams rišti tarp kontesto 
dalyvių ir taipjau teisingam ir 
tiksliam dovanų išdalinimui yra 
skiriama Honoratų komisija iš 
trijų asmenų, tyrios reputacijos 
Chicagoje gyvenančių lietuvių.

Lygus Balsai.
12. Už kontestanto iškolektuo- 

tą “NAUJIENŲ” skaitytojo 
prenumeratą skaitys tiek pat 
balsų, kaip ir už naują prenume
ratą. Taipgi skaitysis lygiai 
balsų už gautą prenumeratą 
Chicagoje, taip ir už Chicagos 
rybų, taipjau j Lietuvą, ar kitas 
užsienio šalis.

deimantais ir 12 emcraldų .moterims. 
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. D-250, vertės ..................  $910.00

3. Kimball Grojiklis Pianas, sta
liaus No. 400, gražiausias grojiklis 
pianas, kokis yra padarytas, su vė
liausiais pagerinimais, vertės $975.00

4. Bracelet, platino su 48 deiman
tais, sulig John*Wood deimantų kata
logo No. BR-138, vertės ....... $935.00

5. Vienas lotas, 25x125 pėdas didu
mo, gražioj Marųuette Parko apielin- 
kėj, prie 64 ir Hamlin Avenue gatvių, 
vertės ...................................... $800.00

Ketvirto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 14,000 balsų, 

testantai gali pasirinkti vieną
sekamų septynių dovanų:

1. Gulbransen Registruojantis 
nąs, Community modelio, grojiklis, 
geriausio išdirbimo, vertės .... $450.00

2. Brunswick Panatrope su G tūbų
Radiola, The Cordova stiliaus, Adam 
brown mahogany. Geras fonografas 
ir Radio, vertės ......................  $450.00

3. Vyrų deimanto žiedas ,su dideliu
70 et. svorio deimantu, sulig John 
Wood deimantų katalogo No. D-868, 
vertės ........................ ,.............. $467.50

4. Moteriškas deimanto žiedas, su
19 deimantų ir 16 safirų (sappfrires), 
sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-237, vertės ...........  $456.70

5. Trijų šmotų Frfzay parlor setas, 
rankomis drožti frėmai, l^bai gra
žaus darbo, išmušti tikru liniu frizay, 
apverčiamos paduškaitės, vert. $450.00

6. Laivakortė ir kitos .kelionės išlai
dos j Lietuvą ir atgal, antra klesa, 
vertės ......................   $400.00

7. Ford automobilius, 5 pasažierių
touring, {rengtas, vertės ....... $400.00

Penkto Laipsnio, ' • *X- 
gavusieji nemažiau 6,450 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną ii 
sekamų septynių dovanų:

1. Trijų šmotų Jacąuard parlor se
tas; gražiai išdrožti frėmai, visur 
springsų konstrucija, apverčiamos pa
duškaitės, apmuštas geriausiu jac- 
quard, vertės .......................... $200.00

2. Pianas —Bernard up-right, gero
balso ir tvirtos konstrukcijos, ver
tės ...............   $200.00

kon- 
iš

pia-

3. Deimantinis žiedas, vyriškas, su 
dideliu, sveriančiu 40 et. deimantu. 
Sulig John Wood deimantų katalogo, 
No. D-862, vertės .........

5. Deimantinis žiedas, 
su devyniais deimantais.

$214.50 
moteriškas, 
Sulig John 

Wood deimantų katologo No. 202, 
vertės ........................................ $215.50

5. Platino špilka moterims, su dė
vimas deimantais. Sulig John Woods 
deimantų katalogo No. DP-121, ver
tės ................................  $205.00

G. Radio, geriausias Atwater-Kent 
6 tūbų radio Pooley setas, modelis 
1G00 R-2, pilnai {rengtas, ver
tės ......................................   $200.00

7. Platino špilka vyrams, su devy
niais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DSP-124, ver
tės ..........................................  $206.90

šešto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 5,|90 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų penkių dovanų:

1. Septynių šmotų valgomojo kam
bario setas; susideda iš pilnp didumo 
išskečiamo stalo, 5 kėdžių ir vieno 
svečio kėdės. Visi tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio; kėdės išmuštos Kra
žių tapestru, vertės ............... $150.00

2. Radio — geriausias R. C. A. — 
25 setas, pilnai {rengtas, vert. $165.00

3. Bracelet su šešiais deimantais ir
keturiąis emeraldais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. BR.94, 
vertės ........................................ $159.50

4. Deimantinis žiedas moterims, su
aštuoniais deimantais ir dviem safi
rais. Sulig John Wood deimantų ka
talogo No. D-270, vertės ....... $156.30

5. Platino špilka vyrams, su tryli
ka deimantų. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. DSP-131, ver
tės ........................................... $154.80

Septinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 3,880 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

1. Deimantinis žiedas moterims, su
vienu deimantu, sveriančiu 2G et. Su
lig John Wood deimantų katalogo No. 
D-824, vertės .......................... $100.00

2. Bracelet, su trimis deimantais ir
keturiaip emeraldaos. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. BR-75, 
vertės .... ........ ,........................ $100.40

3. Brunswick Fonografas, Seville
modelio, labai gražus ir naturalio bal
so, vertės .................................  $115.00

4. Platino špilka vyrams, su ketu
riais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DSP-122, ver
tės ............................................. $115.00

5. Radio Freshman Masterpiece
6F9 modelio, labai patogus ir stiprus 
radio setas, vertės .....................  $100.00

6. Auksinis laikrodėlis, Elgin
“Crushion”, balto 14 karato aukso, 17 
akmenų, 6 “adjustments”, ver
tės ........................   $100.00

7. Tudor komodė, 50 colių, gerai
pabudavota ir nepraleidžianti dulkių, 
baigta Amerikos riešučio medžio, su 
dideliu ir geru veidrodžiu, ver
tės ............................................. $100.00

Aštunto Laipsnio, .
gavusieji nemažiau 2,580 balsų, kon- 

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų septynių dovanų:

1. Atwater-Kent Radio, Pooly mo
delio, Console Speaker, gftižus Louis 
XVI stiliaus, model 1400, vert. $60.00

2. Špilka moterims su vienu dei
mantu ir dviem safirais. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. DP-161, 
vertės ......................................... $67.50

3. Bracelet su vienu deimantu ir
dviem safirais. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. BR-30, ver
tės ............................................. $66.30

4. Auksinis laikrodėlis, balto aukso,
su Elgin 17 akmenų 3 “adjustments” 
viduriais, vertės ...................... $60.00

5. Platino špilka, vyriška, su še
šiais deimantais. Sulig John Wood 
deimantų katalogo No. DPS-125, ver
tės ............................................... $75.00

6. Deimantinis žiedas, moteriškas.
Sulig Jom Wood deimantų katalogo 
No. D-808, vertės ...............r„. $70.80

7. Lempa, pastatoma ant grindų;
28 colių rankomis piešta danga 
(shade) su spalvuotais ir papuoštais 
gražiomis scenomis paneliais; G col. 
koja pilnai suderinta su danga, ver
tės ...............................................  $60.00

Devinto Laipsnio,
gavusieji nemažiau 1,270 balsų, kon

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sekamų aštuonių dovanų:

1. Laikrodėlis, gold filled, su 17
akmenų Elgin viduriais, garantuotas 
ant 20 metų, vertės.................... $25.00

2. Gryno gintaro karoliai, labai
gražus, importuoti iš Palangos, ver
tės ...............................................  $25.00

3. Vyriškas žiedas, 14 karato žalio
aukso, Rusiško Lapio. Sulig John 
Wood deimantų katalogo No. S-562, 
vertės .......................................... $25.00

4. Vyriška špilka, platino ir 14 kay
rato aukso su vienu deimantu . Suli/ 
John Wood deimantų katalogo NA 
DSP-232, vertės ...................... $2G.fl.

5. Rankovių sagutės (Cuff Links),
platino priekis, su dviem deimantais. 
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. B-623, vertės ........................... $26.70

6. Moteriškas žiedas, dviejų juodų 
onyxų ir su ęeimantu. Sulis John 
Wood deimantj katalogo No. S-456,

$25.30 
111A, 
$25.00

vertės ........................... .............
7. Radio, 4 tūbų, modelio

vertės ........................................
8. Veidrodis, 22x52 colių didumo,

gražus polichrono rėmai su geriausio 
stiklo veidrodis, vertės ........... $25.00

Dešimto Laipsnio, 
gavusieji nemažiau 580 balsų, kon- 

testantai gali pasirinkti vieną iš 
sakamų penkių dovanų:

1. Gryno gintaro karoliai, ver
tės    $10.00

2. Gryno gintaro rankovių sagutės,
vertės .......................................... $10.00

3. Auksinis žiedas, vyriškas, 10 ka
rato žalio aukso.
deimantų katalogo No. S-569, 
tės

Sulig John Wood 
ver- 

. $10.60
4. Žiedas moteriškas su dviem tik

rais garnets. Sulig John Wood dei
mantų katalogo No. S-510, ver
tės .............................   $10.60

5. Auksinis peiliukas, balto aukso.
Sulig John Wood deimantų katalogo 
No. K-56, vertės ....................... $11.80
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GERBIAMASIS-JI:— z

Jei Tamsta nori veikti šiame “NAUJIENŲ“ konteste, kad 
laimėjus dovanas sulig savo noro bei pasirinkimo, kaip tai: Auto
mobilių, Radiolų, Pianų, Deimantinį Bruceletų, Deimantinį žiedų, 
Deimanto Špilkų, Parlor Setų, Lotų, Laivakortę į Lietuvų ir atgal, 
Auksinį Laikrodėlį, Tuder Komodę, Lempų, Gintarinius Karolius, 
Gintaro Sagutes arba “cash” pinigais — išpildykite šia žemiau 
esamų Blankų ir atsiųskite į “NAUJIENAS”.

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane j Konlestantus ir suteikti 
reikalingas informacijas: 

f

Mano Vardas Pravardė ...........................................................
Adresas

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką7iškilkite ir prisiųskite į 
“NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

“Naujienų” Kontesto Deparimentas,
1739 So. Hateted St., Chicago, III
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NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Sausis 22, 1927

žinomos Sveikatos Budavo- 
tojos Vartojamos Milionų 

žmonių r>
(Per <lauirel| metų Nujra-Tone, iinomm evei* 

kietos ir etuprumo budavotojos, buvo ir yra Į 
drlauKaia milionų vyrų ir moterų. Šios pulkim 1 
kr ydų o lės sustiprins kraują, nuteikia nau-Į
ją t jė«ą ir energiją silpniems, sustiprina j 
silpnus nervus ir raumenis, inkstus ir kitus | 
kūno organus. Nuga-Tone suteikia atėvie- 
iinantj miegą, pataiso apetitą, pagelbsti virA- 
kinimui. padaugina žmogaus svarumą sutei
kia stiprumą silpniems, nuvargusiems žmo
nėms. Jos p rata i na galvos skaudėjimą, kok
tumą, svaiguli nemalonų burnos kvapą, ap
sivėlusi liežuvi ir sutaiso vidurių užkietė
jimą.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos visose vais
tinėse su pinigų grąžinimo garantija. Var- 
tokit jas per 20 dienų, o jei nebūsit užga
nėdintas, sugrąžinkite likusias gyduoles, kur 
pirkote, gausite savo pinigus atgal. Nusi- 
pirkit buteli Nuga-Tone šiandien atnaujin- 
kit savo sveikatą ir stiprumą. Tikrai tu
rėkit, kad gautumėt Nuga-Tone. Vengi; i te 
imitacijų niekus negali užimti vietos iių pul. 
k ų gyduolių.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančiu Žmonių knstnot mir 

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pnoutnc 
nia nukertu 150,0i|0. Taigi šaltis, daly 
kas rinitas. Gydyk j j goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Tlill’s Cascara-Bro 
mido-Quinino. Jis kas žlcntų sustabdo 
milionus šalčių — j 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
t j pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Vijose tiptio- 
kose gaunama.

1 Tikrai Gauk ^Į|l Kaina 30c

CmRtOlNINE
Raudona Dėžė su paveikslu

Kas Gi Išleido Vilniaus 
Albumą? k

Sunkiomis galimybėmis sek
damas, retai matydamas lietu
vių periodinę spaudą patėmijau 
gerb. “Naujienų” dienraštyje, 
No. 271, iš 17-X 1-2(1, švyturie
si ų atsiliepimą j 210 “N.” No. 
tilpusią mano “istoriją”, kur 
kritikuojama šio mano sakinio 
teisingumas:

“ .“aš \pasiuliau atvežti į 
Banką kelias .skrynias Vilniaus 
albumu, kuriuos “švyturio” B- 
ves vardu aš savo lėšomis iš
leidau (riiškia, iš ,tu ką savo 
lėšomis išleidau K. N. N.) 
1921 m. asmeniškai nuvykęs j 
Vilnią iš lenku dailininką jam 
paveikslus nupirkau, leidimą 
spausdinti išgavau savo vardu 
• r per p. K. Binkį, “švyturio” 
B-vę Elsnerio spaustuvei Ber- 
line už jo išleidimą sumokėjau 
kelis tūkstančius* dolarių”.

švyturieeiai pasigyrę buk jie 
tą leidinį “sumanę ir išleidę” 
paskelbia dalį sutarčių mano, 
'‘švyturio”, Binkio, kuomi- ger
biamieji kritikai,^ gal netyčia, 
nurodo .mano rolę Vilniaus al
bumo išleidime ir ^grynos ne
tiesos” skelbimą patys sau su- 
igrąžina.

“š.” paskelbtas mano sutar
ties tekstas su poetu Binkių iš 
va-. 22, 4921 \įnetų jau rodo, 
kad pradžioje darbo figūruoja 
t’k Norkus ir Binkis.

Taip pat iš “š.” paskelbto 
teksto matyti, kad “švyturys” 
prie to leidinio prisidėjo tik 
spalių 7, 1922 metu. (Vieton 
n. Binkio. Ką liudija ir “š.” 
paskelbta mano rezoliucija “su
tinku”). Reiškia, daugiau ne
gu metams laiko praėjus po to 
kai mano su p. Binąiu leidimo 
darbas buvo varomas. Tat kam 
vadint save dargi (sumanyto
jais? Ten pat švyturieeiai pa
skelbė, kad Vilniaus Albumo 
leidimui aš sumokėjau 600 dol., 
plius 1000 dol., plius 'IX,000 li
tu. Taigi viso labo .'|4C0 dola-

f

V. S. Naryauckas, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

.šiuo skelbia, kad jis dabar praktikuos naujoje vietoje.

1223 N. Ashland Avė., netoli Milwaukee Avė.
Ofiso telefonas Brunsvvick 2889. Bes. Arm. 4258

Valandos nuo 7 iki 9 vakaro., Nedėlioj pagal sutartį.

MID-WEST MANUFACTURING 00. v
Frames, Sash, Cabinets and Interior Mldgs.

2848-68 Quinn Street
Pranešame lietuvių kontraktoriams, kad mes 

išdirbame viską prie namų statymo, kaip tai: frė- 
mus, langus, duris ir trimingus. Iš musų perka ne
tiktai kontraktoriai, bet ir kitos šapos. Apie 70 ša
pų perka iš musų ir parduoda kontraktoriams. Del- 
ko gi jus patys negalite pirkti iš piusų ir sutaupyti 
pinigus? Taimyrą didele proga dėl kontraktorių. 
Kaip tik jus gaunate planą, tai mes atsiųsime savo 
žmogų ir duosime gerą jums aprokavimą. Pašauki
te mumis dienomis Phone Boulevard 2842—2823.
Vakarais Yards 1457.

JIESKOK LAIMES PAS
C, P. SUROMSKI CO.

»

TIKRAI rasi. Perkam, par
duodam ir mainom namus, 
farmas, lotus, visokius biz
nius. Taipgi pardavinėjam 
geriausių išdirbyščių auto
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Duosim naujų auto
mobilį už jūsų senų; kas tu
ri lotus arba namų, mainom 
ant automobilio. Jei nori 
parduot savo automobilį, at
vesk pas mus, gausi pinigus 
- CASH.

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

Tek Hemlock 6151

Branch

3352 So. HALSTED St.

Tel. Yards 6751
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rių. Tat kam reikia tai skel
biau I stebėtis kad aš sakau, 
jogei Vilniaus Albumas man 
kainavo keli tūkstančiai dola
rių?

Beri i kalu ponai švyturieeiai 
nepaskelbėte dokumento, kuris 
mano ir “Švyturio” reikalų ve
lėjo p. Rinkevičiaus parašais 
buvo paskelbtas beveik visuose 
lietuvių laikraščiuose tuoj po 
albumo pasirodymo (Tilpo ir 
“Naujienose”). Ten aiškiai 
viskas pasakyta ir nurodyta, 
kad iš visų 5,000 V. A. egzemp
liorių Norkus yra 3000 egz. sa
vininkas, o “švyturys”, tik 
2000.

Man buvo siūlyta, kad ant 
2000 egz. butą leidėjas pažy
mėta “švyturys”, o ant /3000 
aš. Bet aš to nereikalavau.

Sakydami, kad šiame leidime 
buvau vien grynas komersan
tas “š-čiai” save vėl siisikriti- 
kuoja, kuomet pažymi, kad aš 
albumą Lietuvoj pardavinėjau 
“po tiek, kiek kas duoda”.

Tiesa, Vilniuj vaduoti Są
jungai Kaune aš daviau 100 
?gz. už 1000 litų, t. y. žemiau 
Aavo kainos.

Iš to viso matyti, kad ne pel
nas ir ne tuščia garbė man rū
pėjo Vilniaus Albumą leidžiant.

Aš visai nenorėjau ir nenoriu 
švyturio kreditą mažinti šiame ą ą
darbe. Bet švyturiečių išsirei
kimai ir išvados jiems darbūs 
nedaro.

Dar aš nebuvau iš spaustu
vės albumą paėmęs, o jau Ame
rikoj buvo parduodamas. Vėliau 
p. Strazdas- visą jo transportą 
Amerikon atgabeno. Tat ir tos 
sutarties sulaužyme vieton ką 
kaltinus, Švyturicčiams gražiau 
liktų prisipažinti.

Del persiuntimo “Aušrai” 
“š.’’ B-vės knygų tat aš tai da
riau ne biznio sumetimais, bet 
vien “lavor” darydamas. Nord- 
lloydo laiškai, nurodanti kokia 
dieną, kokiu laivu ir kokiu ad
resu knygos buvo pasiųstos 

švyturiečiamą buvo pakartoti
nai priduota. Tat tokius prie
kaištus- daryli daugiau negu ne- 
oadoru.

Kas dėl paskolos švyturieČiui 
>. .Jackevičiui (kurią daviau iš 
savo žmonos ■ lėšų), tat švytu- 
rie/ciai rašytojai puikiai žino, 
kad, mandagiai tariant, jie me
luoja. Vekselis 5000 dol. buvo 
duotas kaipo garantija, bet ofi- 
cialė trt vieno karto kasos kvi
tą su Jackevičiaus parašu rodo 
ne 3, bet 4 tukst. dolarių. Jei
gu skaityti tik pusę Lietuvos 
bankų įmanių % (/<, tat visa su
ma toli pereitų 5000 dol. O 
atmokėjinio sąskaiton tik per
nai po ilgų prašymų p. Kukta 
“švyturio” vardu išdavė 500 li
tų, kaipo paskolos grąžinimo 
sąskaitom Reiškia, per kelis 
metus vienas nuošimtis.

Mano didžiausis troškimas 
vra, lęad “švyturiui” kuogeriau- 
siai sektųsi. Mano su jais rei
kalai tai patvirtina. Bereikalo 
ie kaip tos ožkos nulinkusią 
)beli graužia...

Man prisimena tas netoli
mos praeities laikas, kuomet 
Lenkijos spauda vadino lietu
vius “zdraicomis” etc. už Vil
niaus albumo išleidimą, neva 
neturint reprodukcijai teisės. 
Tiems lenkų kliksmams atrem
ti buvo pasiųsta Vilniaus laik
raščiams paaiškinimas^ kur bu
vo žodis žodžiu išeitiuota daili- 
ninko-fotografo Bulhako man 
asmeniškai mano vardu išrašy
to leidimo pareiškimas repro- 
luktuoti tekstas.

Spaudos darbus suprantanti 
žmonės Kaune man “sakė, kad 
jei aš bučiau “švyturio” nepri- 
sileidęs, tat su mažyčiu damo- 
kejimu visus* 5000 egz. V. A. 
bučiau turėjęs. Laimingesni 
gal tie ką tik reklamos dūliai 
patriotiniais darbais dengias... 
Jiems nė bastytis, nė kentėt 
nereikia.

Manau, kad jei poetas Bin
kis butų užklaustus, jis butų 
tiek racionalus ir patvirtintų 
tą faktą, kad be manęs Vilniaus 
Albumas nebūtų išėjęs. Tokį 
gražų, rimtų ir teisingų reika
lą Lietuvoj sunku dažnai iš
leisti.

Nors iš “švyturio” cituotų, 
mano komentarų ir naujai pa-

žymėtų faktų aiškiai matyli vi
sa Vilniaus albumo istorija, 
bei lai vainikuojasi ta garbe 
švyturiečiai, o aš tyliai džiau
giuosi, kad musų inteligentija 
gali papuošti savo bibliotekas 
rimtu dailės kuriniu, kurio pa- 
gelba ir savo draugams svetim
šaliams gali musų senovės sos
tinę charakterizuoti.

—K. N. Norkus.
5-1-27 Sao Paulo.

P. S.—Ir aš prašau kitas Re
dakcijas savo laikraščiuose šį 
laišką perspausdinti.—K. N. N.

JONAS ŠLAUTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 14 dieną, 9 valandų va
kare, 1927 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus; išgyveno Amerikoj 
20 metų. Paėjo iš Lietuvos, Pa
pilės miestelio; paliko didelia
me nubudime savo brolius An
tanų, Juozapų, Kazimierą, Pet
rą ir Vincų, brolienę Moniką, 
seserį Petronėlę ir gimines, o 
Lietuvoj tėvų Izidorių ir sese
rį Oną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1410 So. 49th Ct., Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės j vyks Subatoj, 
Sausio 22 dieną, 1:30 valandų 
po pietų, iš Eudeikio koplyčios, 
1410 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
bus nulydėtas j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jono šlauterio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Brolienė 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

i ii—
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PADKKAVONĖ .
A. A. Kazimieras Bartkus, 

kuris mirė Saulio 2 dienų, 1927 
m. ir palaidotas tapo Sausio 7, 
1927, o dabar ilsis švento Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam pa
skutinį patarnavimų ir palydė
jo jį j tų neišvengiamų amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Briš- 
kai kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavoja
me graboriui A. Masalskiui 
kurs savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai 1 nulydėjo 
jį j ąmžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame visiems gi
minėms ir pažįstamiems. Taip
gi tariam širdingai ačiū drau
gijos nariams dalyvavusiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas Ka
zimierai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Bronislava Bartkienė

Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing 
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
išdirbyftčių didžiausius ir mažiausius.

C. .1. (JIRIN 
4216 Archer Avenue

( hiongo, III,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj <

DR. VAITUSH
senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE

.BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:/
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I1L 
b! ■ ■<■■■■ . I I! ■ I- J

Phone Boulevard 5213
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46tli St., Chicago, III.

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams.
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrose Park 797

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted 8tn Chicago

' --------  ------------- J

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2800

OVTOMETR1STAS
Akiniai $4 ir augščiau

Palengvins akių įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, 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. Spedalš atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 vai. NedJlinj 10 iki 1 vai. p. p 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO ' v*
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebekit mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną 

------ ------ >
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
iėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
iti^ lengvai prašalina viršmi- 
)eląs ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
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DR.W.
YUSZKIEWICZ,

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

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji- 

, mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe- 
, nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 

kusų ir kitas ligas.
1407 Milwaukeę Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 n’to iki 12 dieną, 

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

.................................... ..............................................................
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ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųšies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra
kandus, neužmirškite atsilankyti j 

lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas. f

GLOBĖ FURNITURE &
HKIIiLSTEilING CO.
6637 So. IlalsC d St.
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Vėl šaltis aplenkė 
Chicago

Linkui Chicago artinosi iš 
šiaurvakarinės Kanados didelis 
šaltis, kuris ten buvo pasiekęs 
net 22 laipsnius žemiau zero. 
šaltis j Chicago turėjo ateiti 
šiandie vakare ir rytdiena tu
rėjo būti šalčiausia šių metų 
diena, nors, žinoma, ne tokia 
šalta kaip Kanadoj, šaltį pa
juto taipjau N. Dakota ir Mon
tana, kur šaltis pasiekė 20—36 
laipsnius žemiau zero. Bet eže
rai vėl išgelbėjo Chicago nuo 
šalčio ir pastūmėjo šalčio ban
gą į kitą kelią. Tiesa, šiandie 
vistiek busią kiek šalčiau, liet 
visgi dar toli nuo zero Šalčio 
busią.

Angly kalbos pamokos
Anglų kalbos pamokos vy

rams ir moterims, dienos laiku, 
yra duodamos Foster viešojoj 
mokykloje, 720 O’Brien S*t. 
(arti 12 ir Halsted gatvių) ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 1:30 iki 2:30 vai. po piet. 
Visi, kurie nori išmokti anglų 
kalbos ir turi laiko tik dieno
mis, kviečiami lankyti šias pa
mokas. Už pamokas mokėti ne
reikia.

Apiplėšė
Trys automobiliniai plėšikai, 

prie Grand ir Robey gatvių už
puolė B & A Contruction Co. 
kasteriu ir atėmė iš jo $7,000, 
kuriuos jis nešėsi algų išmokė
jimui. .Jis paleido į plėšikus- ke
letą šūvių, bet tie pabėgo.

Apiplėšė 7 sankrovas
Du jauni plėšikai į dvi va

landas laiko vakar apiplėšė.pie
tinėj miesto daly penkias At
lantic & Pacific ir dvi Consu- 
mers grosernes, kur jie pelnė 
$475. Po to plėšikai pasislėpė.

Ledo karnivalas

šiandie, 2 vai. po piet, Gar- 
field parke bus jaunųjų ledo 
karnivalas. Bus visokiausių 
lenktynių, kuriose dalyvaus 
vien vaikai.

Open Forum

Sekmadieny po piet, Erlan- 
ger teatre, Clark arti Bandolph 
gt., Forum susirinkime bus 
svarstomas B. & C. geležinke
lio pienas santikiams su darbi
ninkais rišti. Kalbės ir darbi
ninkų ir nuo geležinkelio vir
šininkų atstovai. ,

S p ortas
UNIVERSAL KLIUBAS

Rytoj 3 vai. po pietų Univer- 
sal kliube (814 W. 33rd st.) 
treniruosis geri Chicagos risti- 
kai. Bus taipgi sunkiųjų vogt) 
kilnojimas. — N.

Look
to your . Epsom

Salts ts štili the best

Physic—take it in small 
flavored tablcts.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
41 your druggut, 25c

The Knight Laboratortca. Chiao^j

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingi) žinių, 
kaip Naujienų*.

Lietuvių Rateliuose
Pašelpines Draugijos
Pastaruoju laiku matyli keli 

itsitikimai verčia mane tarti 
keletą žodžių apie lietuvių pa
šelpines draugijas. Faktas yra, 
kad lietuviai mažai domės- krei
pia į tas draugijas. Nors Cin
ingoj randasi tiek daug tūks
tančių lietuvių (kiti priskaito 
šimtus tūkstančių lietuvių Chi- 
•agoj), bet jų pašelpines orga- 
lizacijos yra visai menkutes.

K dėl lietuviai nesirado prie 
avų pašelpinių draugijų? Man 

išrodo, kad lietuviai yra su
stingėliai, tingi apsirūpinti 
savimi, nors delei to paskui 
enka labai gailėtis-. Pastaruo- 
u laiku man teko tčmyti nie- 

'euriuos mirimus ir lankyti li
gonius ir pamačiau, kad yra 
imtas kartų geriau priklausy- 
i prie kelių pašelpinių drau
gijų, negu visai nepriklausyti, 
^įprantamas dalykas, nė vienas 
tenori sirgti ar mirti. Bet vis- 
iek prisvilta kiekvienam, kas 
ik gyvas ir nu® mirties nė vie
tas negali išsigelbėti. Jei mes 
ipsirupinsime butu, apsirupina- 
ne maistu ir drapanomis ir 
let kitais menkesnės vertės da- 
ykais, tai kode! neaprupinti 
save laike ligos ar mirties, nuo 
eurios nė vienas neišsigelbėsi- 
ne? O aprūpinimas savęs lai
ve ligos ar mirties yra palygi
namai daug reikalingesnis ir 
laug pigesnis, negu visi kiti 
tėgantys reikalai.

Kuomet matai nelaimės pa- 
iktą žmogų, kuris betgi buvo 
nrisirengęs ją patikti, tai ir 
am pačiam nelaimė neišrodo 
okia didelė, o ir pašaliečiams 
tėra taip sunku į ją žiūrėti. 
3et labai griaudinga būna žiu- 
ėti, kuomet matai, kad nelai

mė patiko visai nepris i rengusį 
žmogų. Tuomet gailisi jis- pats, 
gailisi ir kiti, bet jau būna pel
yčiu gelbėtis. Gerai, jei ku
ris galėjo sutaupinti keletą 
entų juodai dienai, bet ar
laug tokių yra darbininkų tar
iu? Jie ir ramiu laiku vos gali 
?;alą su galu sudurti, tad jei 
icrs vieną iš šeimynos patin
ka nelaime—liga, tai ir gydy
tojo bilų apmokėti nėra iš ko. 
() atsitikime mirties juk gra- 
)orius irgi nedirba dovanai. 
:ia silvartas ima delei ištiku
sios mirties, čia dar rūpinkis 
kaip Bilas apmokėti. Be me
džiaginės pagelbos nėra ir mo
ralūs paramos, nes kiekvienas 
tik savim rūpinasi. Gerai dar, 
?ei draugų prisiprašai. Bet tai 
langiau, negu sunkus darbas. 
Tuo laiku, kai nieko nenori ma
tyti ir tik verki pas savo šei
mos, ligos ar mirties ištiktą 
narį, tai tuo 0ačiu laiku ten
ka rūpintas visai kitais reika- 
’ais. Apverktinas yra tokių šei
mų padėjimas.

Bet visai kitokis padėjimas 
yra tų šeimų, kurios priklauso 
prie pašelpinių draugijų. Įsto
damas į kurią nors pašelpos 
draugiją užsimoka gana žemą 
stojimą ir paskui moka po 25 
centus ar kiek daugiau į mė
nesį. Kiekvienas tokią mokes
tį lengvai gali užsimokėti, 
tik vieno cigaro neperki ir jau 
sutaupai mėnesinę duoklę. Bet 
aike ligos, žiūrėk, jau ir susi- 

lauki paramos į
savaitę už vsavo tik 25c. mene- 

sinki duoklių, žmogug jaučiasi 
daug* geriau, nėra tiek rupesnio 
ir liga būna kur-kas trumpes
ne ir lengvesne, nes niekas tiek 
žmogaus neįveikia, kaip rūpes
niai. O atsitikime ligos jau ir 
nistrečio šimto vra — nebe
reikia likusiems rūpintis kaip 
graboriui apmokėjus. O jei dar 
>rie kelių organizacijų pri- 
dauso, lai ir sirgti nesunku, o 
r mirti nebaugu. Nereikia tiek 

daug rūpintis ir likusiems — 
aike ligos ar mirties rupina- 

si draugijos nariai, ir tai be 
kieno nors prašymo, klonioji- 
mos.

Bot ir sveikas būdamas, jei 
priklauso prie draugijos, turi 
didelio smagumo. Surengia pik

niką, važiuoja su draugais 
ir pas draugus; rengia balių ar 
vaidinimą, — čia irgi draugai; 
ateini į susirinkimą — čia irgi 
randi draugus ir pažystamus. 
Žinai, kad gyveni su žmonėmis, 

tave kiti žino ir tu žinai ki
tus. Organizacijos renka įvai
rius komitetus — turi progos 
viešai padirbėti, prasilavinti 
veikime, suėji ti daugiau žmo
nių. ‘ i

Pašelpinių draugijų ir kliu- 
bų randasi visose Chickgos da
lyse. Reikia tik nusitarti prisi
dėti prie pašelpines draugijos, 
o jų yra užtektinai.

Brighton Park apielinkėj di
džiausia pašelpine draugija 'yra 
DLK. Keistučio Pašelpos Kliu- 
bas. Neapsiriksiu pasakęs, kad 
tai yra veikliausia pašelpinė 
draugija Chicago j, plačiai vei
kianti ir kultūros darbe. Kliu
bas užlaiko savo Dramos sky
rių, kuris laiks nuo laiko duo
da vaidinimus ir šiaip pasilink
sminimo vakarus. Brighton 
oarkiečiams ir apielinkės lietu
viams yra verta prisidėti .prie 
Keistučio Kliubo. Kliubas na
rių turi virš 4(X), o jo tifrtas 
siekia virš $10,000. Taigi* jis 
n*a tvirtas nariais ir finansais. 
3e to, kas to nori, gali lavin
tis ir scenos meno. Susi Tinki
nai yra laikomi kas pirmas 
sekmadienis kiekvieno mėnesio, 
McKinley parko svetainėj. Pri
sidėkit prie Kliubo ateinanti 
susirinkimą, aprupinkit save 
ir savo šeimą, o tuomet jausi
tės, kad verta gyventi.

Vasario 12 d., ^IcKinley par
ko didž. svetainėj bus vakaras 
su vaidinimu, rengiamas spė
komis Keistučio Kliubo Dramos 
skyriaus. Kas norėsite, galėsi
te ir tą vakarą išpildyti įstoji
mo j Keistučio' Kliubą blanką.

Atsiminkit, kad Amerikoj 
sako: Dievas rūpinas tik tais, 
kurie rūpinas patys savim.

Tiesos Perkūnas.

Roseland
Sausio 16 d. įvyko biblijistų 

prakalbos. Pirm pradesiant 
prakalbas, Beneckas pasakė, 
kad turi sugiedoti keletą gies
mių, akomponuojant muzikai. 
Tą ir padarė. Paskui pasakė, 
kad bus rodomi paveikšlai įr 
juos aiškins Nevulis, nesenai 
atvažiavęs iš New York. Nevu
lis pareiškė, kad kol pradėsiąs 
aiškinti paveikslus, turys pir
miau apibudinti kas yra ta 
gyvoji Kristaus bažnyčia. Na ir 
aiškino. Kristaus bažnyčia su
sidedanti iš gyvų akmenų, to
kių, kaip buvo šventas Petras. 
Sudavė pusėtinai Rymo kunigė
liams dėl pribudavojimo raguo
tų bažnyčių ir negyvų akmenų. 
Kunigėliai jas įsisteigę darė ir 
tebedaro biznį, kuris yra prie
šingas Kristaus mokslui. Gi iš 
gyvųjų akmenų įsteigtoj Kris
taus bažnyčioj tokio biznio ne
busią. Pasakė, kad bus rodo
mi paveikslai, kurie yra geriau
sių piešėjų nupiešti. Parodė 
šventą Petrą su raktais, pirmą 
popiežių, Napoleoną ir degyk
las, kaip buvo deginami ereti
kai, primityvius namus ir žmo
nių gyvenimą. Taipgi ir šių 
dienų namus ir žmonių gyveni
mą. Pasakė, koks tai milžiniš
kas skirtumas nuo primityvių 
žmonių gyvenimo ir dabartinio. 
Tas visa esą išpranašauta Kris
taus gyvosios bažnyčios. Kabai 
duug gyrė Kristų, bet tuos pa- 
veikslus, kuriuos rodė, sakė, 
kad juos nupiešė žmogus, ku
ris pašventė visį savo amžj. 
Jam gi nė kiek garbės nesutei
kė. (ialima suprasti, tą giria, 
kuris- neatliko jokio naudingo 
darbo. Už paveikslų nupieši
mą niekas nieko negali sakyt, 
jie yra nupiešti gerai ir aiškiai 
buvo matomi. Bet darbas bu
vo piešėjo, o ne kokio dievo, 
kurių yra buvę daug, bet} kurie 
nieko gero nepadarė pasauliui. 
Žmonių buvo apie šimtas. Kal
bą ir muziką dar butų galima 
pakęsti, lx*t pabaigoje jų ta 
malda visai netikusi, nesiskiria 
nuo Romos katalikų. Pasekė
jai galvas nulenkė, tik kalbėto
jas vienas įsiryžęs, akis užsi

merkęs kalba, ačluoja dievui, 
kad jiems pavelijo susirinkti ir 
atlaikyti prakalbas. Kas iš to 
išeitų, jeigu visi taip pradėtų 
viešuose susirinkimuose užsi
merkę būti ir ačiuoti tam, kuris 
nedavė svetainės dėl laikymo 
prakalbų.—Alginis Vergas.

18-tos gatves apielinkė
Draugystės Meiles Lietuvių 

Amerikoj metinis susirinkimas 
įvyko sausio 8 d., salėj prie 
1900 S. Union Avė.

Priėmus pereito susirinkimo 
protokolą, revizijos komisija iš
davė visų metų atskaitą. Pasi
rodė, kad dr-ja pereitais metais 
pelno turėjo $146.58. ^Nutarta 
nupirkti pirmų morgičių už 
$1,500, kad draugijos pinigai 
neštų didesnį nuošimtį—6%. 
Tai atlikti pavesta komisijai.

Pranešta, kad yra paimta 
svetainė dėt baliaus — sausio 
30 d., Dievo Apveizdos parap. 
svet., prie 18 ir Union gat. Iš
rinkta rengimo komisją ir dar
bininkus, kurie stengsis su
rengti balių.—Koresp.

Cicero
Senas vietos gyventojas ir 

L iznierius Vincas Račkauskas 
nupirko namą nuo Frank Rud
galvio prie 1334 S. Cicero (bu
vusi 48th) Avė., išremontavo 
ir dabar įsteigė ten smagią 
minkštų gėrimų užeigą.

F. Rudgalvis irgi yra senas 
Cicero gyventojas. Seninus jis 
turėjo spaustuvę ir leido men
kučius laikraštukus (paskuti
nis buvo “Vaidyla”. Bet per 
pastaruosius kelis metus užsi
iminėjo anglių pardavinėjimu. 
Ir tame biznyje jam geriau se
kasi, negu su spaustuve.

V. Bačkąuskas • irgi yra se
nas biznierius ir naująja vieta 
yra patenkintas. Jis bus rim
tas konkurentas kitoms užei
goms, bet jis mano su visais 
draugiškais sugyventi, nes esą 
Cicero visiems užtenka vietos 
ir biznio.—Ne biznierius.

Paskutinė Operos 
savaitė

Su pirmadieniu prasideda 
paskutinė operos savaitė: opera 
užsibaigs kitą . šeštadienį ir 
tuoj išvažiuos gastroliuoti į 
Bostoną.

šiandie po piet operoj eina 
“H Trovatore.”

šiandie vakare, papiginto
mis kainomis, eina “La Bohe- 
me”.

Sekmadieny po piet — “Han
se! and Giretel.”

Pirmadieny, — “Don Giova- 
nni”. x

Antradieny — “Barber of 
Seville.”

Trečiadieny, po piet — “Car- 
men”. ,(.

Trečiadienio vakare — “Der 
Rosenkavalier.”

Ketvirtadieny — “Judith” 
(Amerikos premiera ir “Gianni 
Schicchi.”

J. Ramanauskas daly
vauja vietinių artistų 

koncerte ’
/ ____________ ___

Už savaitės laiko įvyks pir
mas vietinių artistų koncertas, 
30 sausio, naujoj, svetainėje, 
puikioj lietuvių apgyventoj a- 
pielinkėj, Marųuette parko ko- 
lionijoj, būtent — 6641 S. 
Troy St.

Mes visi žinome, kad musų 
vietiniai artistai, yra užsipelnę 
užuojautosf ir prielankumo vi
sų žiUonių.

Paimkime jauną energingą 
čia gimusį pianistą Miką Yo- 
zavitą. Jisai nekartą yra musų 
vakarus puošęs savo mikliais 
pirštais. Šiemet dar Jo nė karto 
scenoje nematėme, bet šiame 

koncerte mes Miką matysime, 
su Jonu Byansku. Jie jau ruo
šia porą pianu duetų dėl kon
certo.

S. Krasauckienė žada tiktai 
lietuvių liaudies dainas dainuo
ti. J. Ramanauskas tenoras, 
taipjau naujas dainas dainuos. 
Taipgi yra pakviesta dalyvauti 
vietinių artistų koncerte, vieš
nia smuikininkė Lulu Raben.

Iš kalno įgalima spręsti, kad 
programas patenkins visus, o 
po programo bus linksmus šo
kiai. — Dūdas.

BE SAULĖS

Henry Norris Russell, as
tronomijos profesorius Prin- 
ceton Universiteto sako, 
kad be saulės juros užšaltų 
ir oras pasidarytų skysti
mas. O be trinerio Karčio
jo Vyno, daugelis žmonių 
Jungtinėse Valstijose ir Ca- 

Lietuvių Piliečių Brolybės Ame
rikoj vyrų choras po vadovyste S. 
Dilio dainų repeticijos įvyks sau
sio 23 d., 11 vai. iš ryto, po num. 
704 W. 81 st., Bridgeporte. Visi 
daininkai bukite laiku ir naujų na
rių atsiveskit, —Valdyba.

North Side. — Sausio 23 d., 9 v. 
ryte atsibus Bijūnėlio tėvų susi
rinkimas. Visi narių tėvai būtinai 
atsilankykite, ypatingai neišpildžiu- 
sieji aplikacijų j SLA. —Valdyba.

nadoj sako, kad daugelis 
žmonių kentėtų nuo skilvio 
suirimų, o labiasiai nuo 
prasto apetito, nerviškumo, 
užkietėjimo ir galvos skau
dėjimo.'“St. Louis Mo., Dec. 
20, 1^26. Aš dabar jaučiuosi 
daug geriau, aš turiu gerą 
apetitą, mano liežuvis nėra 
daugiau apsivėlęs. Trinerio 
Kartusis Vynas suteikė 
man d/delę pagelbą, aš vi
suomet laikau jį savo na
muos Mrs. Lina Roethe- 
meyer.” 1 butelis $1.25, sam- 
peliniė buteliukas prisiun
čiamas už 15c per Joseph 
Trinei- Company, 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
Reikalaukit nuo savo vaisti
ninko arbą pardavinėtojo 
gyduolių taipgi Trinerio 
Cold Tablets ir Trinerio 
Cough Sedative, kurios yra 
geros nuo slogų ir kosulio!

Kanados! lietuvių informacijos 
s \ biuras
Dabar yra patogiausis laikas 

atsitraukti $avo gimines į Kanadą 
iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Argentinos. Mes padarom leidimus. 
Norinti kreipkitės

A. Urbcįias & Yauniskis,
351 Magnus avė., VVinnipeg Man, 

CANADA.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?

Atsakymai: $100,00 ant ayk jr 
$6.00 j metus per 

likus] gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
;am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
tjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl \ kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pado 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujieną. Smilką, uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
*100.00 ----- pnmislyk klek ju«ų
Mintas uždirbtu jei laikytumėt jj 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark sū sekretorių 
apie taupymo budus, p nuo Jo sų- 
nnosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1780 Sb. Halsted 8t.

North Side. — Bijūnėlio draugi
jėlė rengia puikų balių su šokiais 
šeštadienio vakare, sausio 22 d., 
pradžia 7 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1K22 Wabansia avė. Gerbia
mi northsidiečiai esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į jaunuolių 
rengiamą vakarą. —Komitetas.

Pranešimas Brighton Pirko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdic anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranus Jurėnas. South 
Fairfield Avė., Tel. Prospąct 1887.

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 

metinis susirinkimas jvyk» šešta
dieny, sausio 22 d., 7:30 v. vakare, 
šv. Jurgio parapijos svet., 32 PI. 
ir Auburn avė. Visi nariai būtinai 
privalo pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas ir bus raportas iš 
pusės metų apie .draugijos stovį.

P. K., nut. rašt.

Tautiško Kliubo Lietuva šeimy
niškas vakarėlis įvyks subatoj, sau
sio 22 d., 8 vai. vakare, J. Kara
liaus svetainėj, 1523 S. Wood st. 
Visi nariai ir narės kviečiami da
lyvauti. —Valdyba,

Joniškiečiu L. K. Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio 23 d., 2 
vai. po pietų. Bus renkama nauja 
valdyba ir daug kitų svarbių da
lykų. Taipgi yra laiškas iš Lietu
vos. Malonėkit visi nariai atsilan
kyti. Mitingo vieta 1900 S. Union 
avė. Valdyba.

Paveikslai, “Lecture slides” yra 
rodomi kiekvieną nedėlios vakarą 
Raymond Chapel, 816 W. 31 gat. 
Pradžia kai 6:30 v. vaikams, ir nuo 
8 iki 9 vai. suaugusiems. Paveiks
lai yra žingeidus, istoriški, verti 
pamatymo. Kam laikas pavėlina, 
ateikit pasižiūrėti. *

G. Tamošiūnas.

LMSA 2 kuopa laikys savo mi
tingą šiandie vakare, 8 vai., M. Li
leikio bute, 3567 Cottagc Grove 
avė. Nariai bukite šiame mitinge 
— bus paskaita. —Kp. pirm.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
AL Ona Moekaitė paieškai! savo 

dėdės Dominiko Mockaus arba jos 
vaikų. Mockus pirmiau gyveno apie 
Pittsmirgh, Pa. Dirbo anglių ka
syklose. Paeina iš Lietuvos Rasei
nių apskričio, Skauduvclės valsč., 
kaimo Monkaičių. Prašom atsišauk
ti po tokiu adresu: Miss Ona Moc- 
kaitė, po vyru Beiken Bakies, 2126 
W. 22 PI., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
REIK ALINGAS tinkamas kam
barys pas švarius žmones Brid-> 
geporte arba 18 apiclinkėje. 
Turi rastis telefonas. Praneš
kite sekamu adresu: “Naujie
nos“ Box 857, 1739 S. Halsted 
Street.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON OFISAS

Geriausia vieta Brighton Par
ke, labai tinkanti dėl advokato 
arba daktaro, tokia didelė kolo
nija ir daug lietuvių gyvena, o 
advokato nėra.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue

Lafayette 7674

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 j savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Ge/a vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER G ADEI KO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

RENDAI kampinis Storas. Gera 
vieta dėl Aptiekos arba kito biznio. 
Atsišaukite: 2059 W. 22nd St.

KAMBARYS vienam ar dviem 
ypatom, labai gera vieta. 781 W. 
60 St. 3 lubos.

RUIMAS ant rendos, ant antrų 
lubų iš fronto. 4345 S. Fairfield 
avė.

PARENDAVOJIMUI kambaris, di
delis šivesus, karštu vandeniu ap- 
šildomus, iiiužoh šc'imynos.
7015 S. Rockwcll st. 1 lemlovk 0371).

KAMBARYS ant rendos vie
nam ar dviem vaikinam arba ve
dusiai porai. Su valgiu ar be 
valgio. Kambarys šildomas, visi 
parankumai.

7140 So. Maplewood Avė.

RUIMAS rendai vienamz vaikinui. 
Atsišaukit j antras lubas 740 W. 
31 st.

ANT rendos 2 ofiso ruimui ir 6 
ruimų flatas, labai tinkama vieta 
dėl lietuvio profesionalo. Antros 
lubos, naujas namus, apšildomas.

SAVININKAS
2512 W. 63rd St.
Prospect 3684

IšHENDAVOJIMl'l kambarys vie
nam vaikinui. 645 \¥. 18 si.

SIUIYMAI KAMBARIU
RENI)AI kambarys vyrams, mer

ginoms ar vedusiai porai. Vyrams 
ant mėnesio astuoni doleriai, vedu
siai porai dešimtį/dolerių. Valgi ga
lt patvs pasigaminti arba mes.

703 West/21 Place
Iš fronto ant paskutinių lubų.
RUIMAS rendai vyram. Galima ir 

virtuvę vartoji. Kaina pigi, arti 
Halsted st. karų. 1 lubos užpakalis. 
819 W. 341 PI.

JIESKD DARBO
APYSENIS žmogus paj ieško 

darbo kur prie namų arba kam 
reik prie dženitorių pagelbėt, 
esu blaivus ne girtuoklis. Mel
džiu atsišaukti* kam reikia šiuo 
adresu: J. (iRIGAS, 3425 So. 
Union Avė.
f JĮ!'r.'J,U'.' I J" L JL! L-I. A. ■T.J.  =!!!;

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

REIKALINGA mergina dirb
ti į real estate ofisą nuo 4 po 
pietų iki 8 vakaro.

C. P. SUROMSKIS, 
5833 S. VVestern avė.

Hemlock 6151,

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo savaitėmis. Dr. Okner, 
3139 Roosevelt Rd. arba Tel Rock- 
well 6146.

REIKIA merginos abelnain namų 
darbui ir prižiūrėjimui 2 vaikų, 
vienas 5, o kitas 3 metų, pageidau
jama kuri mėgsta vaikus. Nereikia 
virti ir skalbti. Gera alga.

M. Goldberg
2507 Lunt avė.

Rogers Park 5867

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VIENA CHICAGOS
ATSAKANTI 

ĮSTAIGA

Turi 4 vietas Lietuvių De- 
partmente, dėl keturių gerai iš
rodančių vyrų dėl specialio dar
bo tarpe lietuvių.

Mes išmokinsime jus, jei jus 
norėsite mokintis. Patyrimo ne
reikia.

Jei jus tiksite, jums' yra už
tikrinta gera vieta su tikra 
ateičia ir greitu pasisekimu. 
Gera mokestis.

Atsišaukite pas
MR. SUNEGA

29 So. La Šalie St.
Room 348

Ofisas atdaras vakarais iki 
8 vai. 

✓ --------

REIKIA lietuvio vyro prie farmos, 
nereikia milžti. Nuolat darbas. R. 75 
Kilnev Eark, Blue Island.
Tel. 689 Y 1.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
darbą ir anglų kalba. Kreipkitės: 

3407 So. Wallace St.

REIKALINGA 10 salesinenų 
pardavinėti real estate ir auto
mobilius. Gabus vyrai uždirba 
nuo $50 iki 875 į savaitę.

C. P. SUROMSKIS
* 5833 S. WESTERN AVĖ.

Hemlock 6151 *

SALESMENŲ
■ II ■ *1 ■

Ir dųlinam laikui darbininkų. 
Patyrimas nebūtinai reikalin- 

aš kair> jralimi*
uždirbti daug pinigų. Aš išmo

kinsiu kaip ir sykiu dirbsiti.su 
jumis. Pažinimas anglų kalbos 
nebūtinai reikalingas. 
Atsišaukite nuo 11 ryto iki 3 
po pietų, panedėly ir utarninke 
ir klausk

MR. MAGDIGK 
Manager Foreign Department.

Room 660 First National 
Bank Bldg.

IŠRENDAVOJLMl’l kambarys, švie
sus, garu šildomas, karštas vanduo 
visados, labai gera transportacija. 
6103 S. Laflin st., 2 lubos. 
♦ f

KAMBARYS il->l vaikino, šviesus 
froidinis ir apšildomas. Yia valia, 
šiltas vanduo ir lelefona.-. 2 lubos, 
3002 S. Emerald avė.

dirbsiti.su


-------------- -------------
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

DIDELĖ PROGA 
prie didelės organizacijos

Ar jus norėtumėt turėti įplaukų ŠĮ
MET apie $5000? Taigi atsišaukite 

, į musų vidurmiesčio sales room ir 
suraskite kaip lengva yra parduoti 
musų vilnonius Union, pagal mierą 
padarytus siutus ir overkautus, $23.50 
ir $31.50. Didelė proga lietuviškai kal
bantiems vyrams.

J. B. SIMPSON, Inc.
Suite 415

30 North Dearborn Street

PARDUODI bučemę ir groser- 
nę, visai pigiai nupirksi už pirmų 
gerų pasiūlymų. Biznis išdirbtas 
per daug metų ir dorom gero biz
nį. Atsišaukit greit, nes tokio bar- 
geno daugiau nebus.

3559 S. VValInce st.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gerai išdirbtas biznis. Pigiai. 
Pardavimo priežastis — liga. Par
duosiu visų arba pusę. 1810 South 
Peoria st.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream parloris arba mainysiu ant 
namo. Priežastis pardavimo neba- 
norime difbti. 1489 So. 49 Ct.

ANT rendos mažus štoriukas, tin
kamas barberiui, kriaučiui arba ki
tokiam bizniui. Garu apšildomas. 
6909 So. Rocksvell st.

KELI jauni vyrai, 17 iki 3;> įlie
tu, gali uždirbti gerą algą besiino- 
kindami telegrafijos prie geležin
kelio. Atsišaukit prie managvrio, 
30 N. Dcarbnrn* st. Room 1011.

PAS1RENDAVOJA kambarys vie
nam arba dviem vaikinam. Kamba
rys švarus ir šviesus, prie šeimy
nos be vaikų. Tel. Rackwell 0173.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilis, Chand- 
lef 1926; 5 pasažierų sėda n. Ford 
1925 m., 4 durų sodan, prekė $200. 
2039 W. 22 St. Canal 2469.

PARDAVIMUI Fordas sė
dau A. 1 stovy. Turi būti par
duotas tuojaus.

847 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 3308

RAKANDAI

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI

MES turime,-savo sandely) 3 var
totus grojiklius pilimis su benčiu- 
nii ir Foteliais už $110 kiekvienas 
ir 10 vartotų paprastų niariu po 
$65 kiekvienas. Visi tie pianai yra 
pirmos rųšiąs stovyje ir turi būt 
parduoti tuojau. Atsišaukit šian
dien iki 9 vakaro arba nedėlioj iki 
5 po pietų.

AMERICAN STORAGE 1IOUSE 
2216 \V. Madison St.

PARDAVIMUI NATIONAL CASH K|n. . 
REGISTERIS, muša nuo 1c iki $9.99. Į ^aie 
Mokėjau $350.00, parduosiu už1 
$125.00. Vartotas tiktai 6 menesius. I 
Atsišaukite greitai

J. A. AGLYS, 
1211 E. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI delikalesen krau
tuvė ir sykiu du pool tebeliai, ar
ba atskirai kas horėtų.- Geras biz
nis. Meldžiu greitai atsišaukti. Par
davimui pigiai arba mainysiu ant 
loto ar automobilio. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos. 107(11 S.

Roseland, III.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
Nauji Namai

Kelioliką naujų muro namų 
gatavų apsigyvenimui, randasi 
pas mus pardavimui.

Namai dviejų augštų po ke
turis ir penais kambarius, pui
kaus muro; moderniški 
mai ir nepaprastai geroj

įrengi- 
vietoj.

likusią$1,500.00 įmokėti, o 
sumą kaip vendą, po $60.00 Į 
mėnesį. Rendos atneša po $90.00 
į mėnesį.

PAf.DAVIMUf bučernė ir groser
nė, senas biznis ant kampo. Savi-1
ninkas apleidžiu Chicago. 3935 So. 1 4-rių ailgštų muro namai jau
(.aliforma avė.______________ , Į)ajgiamj būdavot ir dabar ant

75 KARŲ GARAŽAS ! pardavimo. Tik $2,500.00 įmo-
Su visomis reiklingomis masino- keti, likusius išmųkės rendoriai 

mis dėl taisymo karų. Išsimaino 
ant namo.

PARDUOSIU arba mainysiu va- 
rietv store į automobilių arba į 
1ot« Moras randasi.labai geroj via- ir dar pelną pirkėjui duos. «e-
toj. biznis išdirbtas per 14 metų. an* 1 ,'l° Kl * ’ . > r,,.
Vertės $4,006. Parduosiu už $2,700. v‘‘k i a>'fa\ 24/o. . , riausias investmentas Chicago-

Atsišaukite 
MRS. GOMO 

1021 W. 63rd St.
FIKČERIAI bušernės pardavimui 

nigiai, 1143 E. 93 St. Tel. Chester-1 
field 2736. / 1

PARDAVIMUI grosernė, pu
sė arba visa, nes turiu dių sto
rus. Priverstinai turiu parduo
ti pigiai.

7359 So. Paulina St.
Tel. Hemlock 3479

$700 GROJIKUS PIANAS

Benčius, rolės, cabinet ir 75
PARDAVIMUI 5 kambarių roleliai už $169. Išmokėjimais 

rakandai; parduosiu visus sy-( dėl atsakančių žmonių. Tikras 
kiu arba atskirai. 3418 S. Lo\ve bargenas greitam pardavimui, 
avė., 1 fl. Atsišaukit nuo 6 iki Atsilankykit 1538 W. Chicago 
9 vakare, subatoj ir nedėliojavė., 1 fl. arba telefonuokit 
visą dieną. ' Haymarket 4725

PARDAVIMUI RAKANDAI
4 kambariu, labai pigiai, 3 lo-. 

vos, 2 komodės, 2 pečiai, 2 setai — I 
kuknios ir daining rūmo. Visi -yra į 
nauji, vartoti tiktai 4 savaites. Par- , 
duodam ir šmotais, vertė visų 
$290, atiduodam už $200. Priežas
tis pardavimo — reikia greitai ap- rūkyta mėsa, 
leisti miestą.

2130 \V. Coultcr si. 
Ant i lubų

Pardavimui didelė grosernė 
pigiai

PARDAVIMUI 5 kambarių ra 
kančiai. 2 siuvamos mašinos, Šio 
ger ir White. 2 lubos, 822 W. 37 PI.'

PARDAVIMUI gražus Sun Parlor 
.setas, skuriniai trys šmotai. Parduo- Į 
siu pigiai. 7004 So. Talman Avenue, Į 
1-mas flatas.

arba išmainysiu ant namo arba lo
tų. Yra laikoma cigaretai, fruktai, 
i un * jucvici, ice creamas ir t, t. 
Renda pigi, su pagyvenimu, išdirb
tą per 15 metų, eigaretų laisnis yra 
išpirktas ant viso meto ir listas il- 

— #as ant kirk norit. Greitu laiku tu
ri būti parduota, nes išvažiuoju į 

’ 11 Jetuvą. Atsišaukit
3616 S. Halsted st., Chicago, III. 

JOHN LEGEIKO 
Tel. Yards 3859

PARDAVIMUI 2 ruimų rakandai; 
parduosiu visus sykiu ir ruimus 
gali renduoti. 732 W. 18 St.

ADAM SCHAFF PIANAS dy
kai. Jus tik užmokėsite už at
vežimų į savo namus. Atsilan- 
kvkit 1 H. 1538 W. Chicago 
avė.

Į GROJIKUS pianas gerame 
vvje ir benčius, turiu parduoti 
jau už $95, 851 Mikvaukee avė.

sto- 
tuo- 

1 fl.

GROJIKUS pianas, kaip naujas, 
vertas $850, yra rolei i ai, benčius, 
cabinet, už $>20, įmokėti $25 ir po 
$8 į mėnesį. Tel. Brunswiek 3931.

BANKRUTINIMAS. 
grosernė ir 
mos klesos, 
kauntrriai, 
sva rstyklės, 
Ii t darvt 
$1200.

Pardavimui 
bučernė, fikčeriai pir- 
5 keisai, 5 lentynos, 2 
ice box, registeris, 3 
pilna stako, tuojau ga- 

biznį, pusiau dykai už 
1600 Van Bureu St.

GARY, 1ND.

ANT PARDAVIMO arba mainy
mo gasolino statiop. 5035 South 
Western blvd.

PARDAVIMUI Lunih Room, ge
ra vieta apgyventa visokių tautų, 
daugiausiai rusų, kas gali kalbėti 
rusiškai; parduosim pigiai; nauji 
fikčeriai arba galima pirkti fikče- 
rius. Tuo tarpu būna uždaryta. Kam 
reikalinga, pašaukit TM. Lafayette 
1721. I *

NAMAI-ŽE^E
SVARBU žinoti ir ^auti tą, 

ką kas nori; kas turit ,6 kam
barių bungalcw apielink/ėj Mar- 
ąuette Manor arba Auburn 
Parke, tarpe 79 ir 80 St. tarp 
Halsted ir Ashland avej o no
rėtumėt mainyti į 4 pagyveni
mų. Naujas vėliausios! mados 
namas, randasi gražioj apielin
kėj, 83 ir Carpenter St. Kreip
kitės ypatiškąi 6218 S. Rock- 
well St. Tel. Republic 7129.

riausias investmentas Chicago- 
je.\

Kelioliką puikių muro bunga- 
lovv po 5 kambarius, s ii labai ma
žu {mokėjimu.

Keli 
barius 
tų.

muro namai po 5 kam- 
mainui ant farmu ar lo-

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

W. Hayden Bell
Ed. Bakševičius 

Manager 
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

Proga Mainininkams

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

—senas biznis, ant kampo. Savininkas 
apleidžia Chicagą. Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 855.

PARDAVIMUI gerus biznis. 
Vyras arba moteris gali uždir
bti daug pinigų. Priežastis par
davimo—mirtis. Atsišaukite

J. P. STANKO
901 West 33rd St.

DVIEJŲ flatų /muro na
mas, 5 ir 6 kambariai. Ren- 
dos $100 į menesį. Lotas 
50x125, ant 62nd už Kedzie. 
Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant biznio. Savininkas 
gyvena

4544 So. California Avė.

IŠSIMAINO nlrtijas muro namas 
po 6 ir 6 kambarius, karštu van
deniu šildomus, 2 karų garažas, 
mainysiu an( bizniavo namo arba 
ant mažesnio namo nepaisant apie- 
I i n kės.

IŠSIMAINO 8 flatų puikus muro 
namas, mainysiu ant farmoš nepai
sant valstijos.

Iš.SIMALNO medinis namas po 5 
ir 4 kambarius, mainysiu ant Joto, 
bučernės arba restorano.

IŠSIMAINO lutufi Aurora, III., 50 
by 125, mainysiumant namo nepai
sant vietos, arba bučernės.

IŠSIMAINO lotas prie 63 ir Al- 
bany avė., mainysiu ant 2 flatų na
mo arba 6 kambarių bungalow.

IŠSIMAINO ‘bizniąvas kampinis 
muro namas, 3 štorai ir 20 flatų, 
mainysiu ant privatinio namo, ar
ba ant garažo. Su viršminėtais rei
kalais kreipkitės pas

F. G. Lticas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

Fauna Illinois Valstijoj

Pirk Žiemos Laike Nuosa- 1'<'-IĄlv,iAuvlNz„lia;Iu" 
bungalow

vyli;, Parduosi Pavasarį. .
Su Pelnu —

mainymui 3 
namas 

arba 2 flatų namo, 
randasi 4552 S. Kedzie 

SAVININKAS 
712 W. 14 PI.

Tel. Roosevelt 8352

ant Na- iive.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Gera vieta ir viskas gerai įtaisyta. 
Ledų mašina ir mėsos malamos 
mašinos su elektra varomos. Biz
nis pirmos klesos padėjime. Par
duosiu arba mainysiu ant namo ar- į mašinų j^aradžius. 
ha Bongalow. Priežastį patirsit ant 
vietos. Anton Kegowicz,

8718 Cominl Avė., So. Chicago.

PARSIDUODA grosernė, ne
didelė, sena įstaiga. Sykiu par
siduoda 7 ruimų Cottage ir

Randai
nupirkimui. 4716 S. Peoria

Tel. Vincennes 0775

PARDAVIMUI biznio kam
pas, 2 lotai 58x125, 69th St.

GROJIKUS pianas vertas $750 
už $90, 100 rolelių, benčius ir 
cabinet įskaitoma į bargeną. 
Cash arba išmokėjimais.

MR. BUKOVSKI 
k 6512 So. Halsted St., 1 fl.

2 
ar

St.
ir Rockwell St. už labai pri-

—1 einama kainą. Nepraleiskite
PARDAVIMUI grosernė su progos 

namu. Namas ir biznio vieta , 
gera, gausit bargeną. Kreipki
tės

3342 So. Pamell Avė.

91 AKERIU žemės, 60 akerių 
ariamos, 20 akečių drūto miško, 
14 akelių ganyklos, gyvenimui šlu
ba, 5 kambarių ir skiepas, 2 didelės 
barnės ir sailo. Upelis bėga per 
pal vidurį fanuos. Del svarbios 
priežasties parduosiu labai pigiai 
arba maldysiu ant mažo namo Chi- 
cagoj ar jos apielinkėj. Kas norit 
hiiti farmeriu ir gaut fanną su 
sais parankuinais, * atsišaukit 
savininką

2116 Milsvaukee aveM Chicago, 
(Paint store) 

Phone Humhuldt 2189

vi- 
pas

m.

ROZENSKI-LEMONT 
& Company 

6312 So. Western Avė. 
Tel. Prospect 2102

I PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, visai naujas. Važiuoju į Lie- 

. tuvą, gausit bargeną. 3531 South 
l.o\ve avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė arba mainysiu i mažą 
namą, lotą. Biznis geras.

Šaukit
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI MINKŠTŲ 
gėrimų parlor su laisniu, Ratas 
ilgas, 4 kambariai gyvenimui. 
Kreipkitės; klauskit Alex 
TONY, 

2702 W. 47 St. 
Tel. Lafayette 7444

PARDAVIMUI biznio namas, yra 
2 krautuvės ir flatai, ekstra lotas 
ir garažas, randasi 4458 S. Fair- 

— field avė., arba mainysiu į priva- 
tišką namą.

ar

GROJIKUS Pianas vertės $750 už 
$105, prie to dar pridedant benčių, 
rolelids ir cabinet, cash arba išmo
kėjimais. 6136 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos ir vaisiu krautuvė, randasi lie
tuvių kolonijoj.

1801 So. Peoria Street

BRIGHTON PARK 1 w. 19st
2 AUGŠTŲ medinis namas cemen- i __________

tiniu pamatu, 2-4 kambarių flatai, I o............ ............ .
garažas, cementuota ėlė, geroje vie- mažu įnešimu namą ir cigarų Sto
toje, cash reikia $1800. ČCCAfl 
Specialis bargenas ......

2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 
ekstra gerai pastatytas, 2-4 kamba
rių flatai, modemiškas, pastatymas 
kainavo $10,500, savininkas privers
tas parduoti tuojau. 
Ekstra bargenas ....

PARDAVIMUI; galit nupirkti su 
rą, 5 kambarių rakandus. Priežas
tis pardavimo — našlė moteris 
norėčiau važiuoti Lietuvon.

M. Plonienč, 
1622 8. Halsted St.

COCnil PARSIDUODA arba pasirenduo 
4)vUUU ja 2 flatų mūrinis kampinis biz<-

NEPRALEISKITE PROGOS. Par
duosiu grosemę ir bučemę už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Fikčeriai pirmos 
klesos, kaip nauji. Šlakas didelis. Tu
riu parduoti greitai ir pigiai. Nesu
tinku su partneriu, nes neturiu pa
tyrimo šiame biznyje. Arba mainy
siu ant kokio kito biznio.

5124 So. Ashland Avė. y

PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes vieną tu
riu biznį išleisti. Galima pirkti sy
kiu su namu. Mainau į lotą arba 
mašiną. ,

1338 W. 59th Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, su namu ar be namo. Su visais 
įrengimais; parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą. Priežastį patirsit 
ant vietos.

Kreipkitės:
4101 S. Campbell avė.

GRAŽUS Columbia Fonografas, 
mahogany keksais, kaip stalas, di
delis pasirinkimas rekordų. Turiu 
parduoti už $15. Tikras bargenas. 
Atsišaukit šiandien.

1588 W. Chicago avė.
1 fl.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Jūsų pasiūlymas nupirks šį 
biznį. Tel. Canal 6772.

TURIU parduoti mažą grosemę 
ir saldainių krautuve. Parduosiu 
pigiai, nes turiu 2 bizniu. 710 W. 
14 PI.

nlo namas. Pigiai. Greitam parda- 
MARQUETTE MANOR | vimui arba parendaviini'ii. Rendoriai 

j nupirko savo namą ir greit kraus-
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas,1 losi, o man vienai sunku visą biz- 

2-5 kambarių flatai, moderniškas, nl Viridyt’. 39.M) S. Kedzie avė. Tel. 
savininkas yra prisirengęs net nuo
stolių turėti ant to namo, cash rei
kia turėti tiktai ant to namo, cash 
reikia turėti tiktai C*fl 1 ČAA 
$3000. Ekstra bargain ■ ■ UUU

2 AUGŠTŲ medinis namas su ce
mentiniu skiepu, 2-5 kambarių fla
tai, furnas šildomas, moderniškas 
naujas namas. Didelis CftAOO 
bargenas ..................  ^VVUV

Mes turime visokios rųšies mainų. 
Mes dirbame pirmus ir antrus mor- 
gičius.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47tl. St.

I "1
Lafayette 3720.

TURIU atiduoti greit savo $1250 
vertės eguity į 20 North Shore lo
tų, netoli Waukegan už $850 cash. 

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st., 

Bo.x 856

KARMA pardavimui arba mainy- 
inui, 83 akrai, 4 arkliai, 5 karvės, 
200 vištų, turkių, žąsų, kiaulių. Vi
si padargai, kas lik reikalinga. Mai
nysiu į namą prie miesto arti gero 
kelio. Agentai nesikreipkil. Savi
ninkas. 5211 
Yards 6657.

nesikreipkil.
So. Ilaistei! st. Tol.

NAUJAS muro namas, 
5 kamb. aržuohi ištrimuotas, 
karšth vandeniu apšildomas, 
viškos, ledaunė-, apdirbti por- 
čiai. Randasi arti vienuolyno. 
Kaina iš kontraktoriaus tik 
$13,700.

DIDŽIAUSIA proga pratur
tėti. Skubiai parsiduoda pub- 
ličnas garažas, išbudavetas ant 
lotu 50X1^3, kartu su agentū
ra geriausių karų ir pošnus pa
rodos kambarin. Randasi auto
mobilių centre ant We.stern 
avė. Raina tik $33,000; vertas 
daug daugiau.

KAS pirks šį namą, tas už-, 
dirbs pavasary $1,500. šeimy
na priversta skubiai parduoti 
muro namą, 5 ir 5 kamb., ga
ru apšildomas, lotas 38X125. 
Randasi gražioj apelinkėj arti 
83-čios ir Halsted st. Kaina tik 
$10,800.

NAUJAS muro namas, 5 ir 
5 kamb. garu apšildomas, mo
derniškai įrengtas. Randasi vie
nuolyno apielinkėj. Turim sku
biai parduoti arba mainysime 
ant 6 kamb. bungalow arba 
ant seno namo.

MEDINIS namas ant mūrinio 
pamato, 5 flatai ir štoras kar
tu su fixtures, be stako, kur 
galima pradėti biznį. Rendų 
neša į mėnesį $94.00. Randasi 
3628 S. Union avė. Kaina grei
tam pardavimui tik $7500, įmo
kei $2000.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE 
(Machiukas) 

2436 W. 59th Street .
(kampas Artesian) 

Prospect 3140
P. S. Ofisas adaras vakarais 

ir nedėliemis.

5 ir SERAI—BONAI

Mes Perkame
Už 
vos 
tų legalių savininkų.

Galit ir derėtis.

$40 cash, $100 vertės Lietu- 
Valdžios Bonus nuo patvirtin-

Kaulinau State Bank
124 N. La Salk* St., Chicago

MORTGECiAI-PASKOLOS
2- RI MOBGICIAI
3- TI MORGU
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investtnent 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiaur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

BARGENAI
PARDAVIMUI 5'kambarių bunga- 

low, 3 metų senumo, Oak Park, $1800 
cash, ir po $50 j mėnesį, įskaitant 
nuošimčius. Phone Euclid 2525.

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

DVI LIETUVAITĖS
> Moktriu v'.Kokius Šokius. Valandos 

nuo 10 vul. ryto iki 2 po pietų ir va
karais Huo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

DYKAI DYKAI DYKAI
Labai puiki proga išmokti tai- 
sykliškai kalbėti angliškai

Profesorius O. G. DAVIS
Mokykla Publisko Kalbėjimo

Kad supažindinus su savo me
todo, Profesorius Davis, visoj 
šalyj žinomas lektorius ir in
struktorius publisko kalbėjimo, 
suteikia šias lekcijas dykai.
Daleiskite išmokinti jumis kaip 
taisykliškai kalbėti angliškai.

Įsirašyki! tuojau
Jums už tai nereikės mokėti ir 
nebus jokios jums atsakomybės. 
Pamokos bus vedamos kiekvie
ną pėtnyčios vakarą.

Room 416 
164 W. Randolph St.

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

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
i---------L—------------ -----

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus Ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
■■■■■■Ba—-g—B

• OAK PARK
PARDAVIMUI gražus 6 kambarių 

narnai, 1 karo goražas, gera trans- 
portacija, 1 blokas iki Columbus Par
ko, karštu vandeniu šildomas, vertas 
$15,000, savininko kaina $11,500, iš
mokėjimais. Phone Euclid 2525.

AUSTIN
PARDAVIMUI mūrinis 

5-6 kambarių, 1 fintas karštu van
deniu šildomas, A. B. Oil burner, 2 
karų garažas, vendų $100 į mėnesį, 
kaina $12,000, išmokėjimais. Phone 
Euclid 2525.

fintų,

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
$10,000 ŽEMIAU VERCIOS ! 
10 flatų muro namas, 2 metų 

senas, blokas... nuo.. Marųuette 
Parko. 2 po 5 ir 8 po 4 kamb. 
flatai, Kewanee boileris, Buffe- 
tai, ugniavietis ir t.t. Prekė šian
dien $48,000. Reikia $12,000 
cash.

S. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė. 

Tel. Hemlock 4555.

TURĖJIMAS SAVO NAMO 
SPRĘSTAS. PIRKIT SAVO 

GALPMIS. GYVENKIT 
GREENWOODE

Iš-
Iš-

Ben. Kazanauskas, Rast.
2247 W. 23rd Place,

CHICAGO, 1LI
Canal 3968

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

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

i gražiai išmokti paskambinti, tai atei- 
I kitę pas mane. Kaina labai prieina- 

Del informacijų kreipkitės:
BRONISLAVA POŠKAITĖ

4446 So. Sawyer Avė.,
Tel. Lafayette 4787

$45 į mėnesį įskaitant nuošim
čius. Mokykla skersai kelio. Įren
gimai yra. Kaina už 5 kambarius 2 
pokštu $5250. Galit pirkti įmokė
jus tik $100. Tiktai keli blokai iki 
karų linijos. Šaukit Beverly 1675. i

----------------------------------------- Į
BARGENAS. Pardavimui 2 aukš

ti) muro namas, 2 flatai po 6 kam
barius, ąžuolo trinias, yra elektra, 
gesas ir skalbykla skiepe, taipgi 
garažas dėl 1 automobilio, mėne
sine renda $95, pirmo morgičio yra 
$3,000. Sųvininkus 3339 S. Union 
avė. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Agentai nereikalingi. ,

taipgi

ma.

<xxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxx 

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

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Callf.
- z. . J<rXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NAUJAS 5—6 kambarių mūrinis!__________ ___________________
bungalov, garu šildomas, aržuolo 
trinias, ugnavietė, gražus riešuti
nis bufetas, 1 
plieno konstrukcija, f 
viškai. pigiai, išmokėjimais, 
ra dėl apžiūrėjimo nedėlioj.

5641 S. Saeramento avė. 
/ Phone Prospect 5555.

pa-

,.v.e, gražus riešuti- A r Ina Al nri f avėliausis plumbingas, | JŲb lAiUriie
, su grindimis didesnį užmokesnį, geresnes darb< 

. Atda-1 sąlygas ? Leiskite mums jums pagel- 
. bėti, išmokindami jus Auto-ElectricOGU, ioiuvn*iiu«uu JUH AJIVVVA4V

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 

Pardavimui į riaus išmokti to amato ir greitu lai-
— , ' . o—. su geru mokės-

Gausit bargeną. tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40

\ DIDELIS bargenas. t <u uumuiui į riaus įsmoKti to amai 
arba išmainymui 4 pagyvenimų na- ku gauti gerą darbą' 
mas ant 2 lubų, c—- “ *....- - ; - . ....
Atsišaukit 916 W. 36th St., 1 lubos mokame besimokinant. Irgi mokina 
iš užpakalio, me ya^nėti. Instrukcijos $15.00 h

; dauginus.
GROSERNĖ su namu pardavimui, FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

storas, 6 ruimai pagyvenimui. Agen- SCHOOL
tai ncatsišaukit. 7010 Archer avė. 1507 W. Madison Street

iŠ užpakalio.

■' 1 W

IMPERFECT IN ORIGINAL
"i1 -----r—

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Cicerps Krautuvė. 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžiūs, duodu aprokavimą 
;r statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-

Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
- ‘Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roo'sevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Sėmių, Delikate- 
sren. Restauran-

. tv** Kendžiu, Be-
kemių. Musų 

special urnas, Geras pat ar 
n avimas, žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausia iš lietuvių, kur duoda 

azganėdininią. Įvedain elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 
lvenns’ fiWcrius įr tt.

L Stephan Electric Co. (not inc)
2522 So. Halsted St.. Chicago

Phone Victory 7452

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir Šviežios, galima pada- 
)yti greitai iš Guasti grynų Vyn- 
uotfių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Kaliau Vinayard Co.
*0° W- Kinzie St., Chicago, III.


