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Louisianoje tebežydi 
negrų vergybė

Susekė Meksikos klerika- Studentų neramumai Aus
iu sąmokslą trijos sostinėj

Amerika siunčia laivyno 
jėgas įKinus

Portugalijoj kariuomenės maiš
tas; krašte paskelbta 

karo padėtis
Louisianoj negry vergybė 

dar neišnykęs
Federalinė vyriausybė suėmė 

keletą asmenų, užsiimansių 
vergų prekyba

NEW ORLEANS, La., vas. 
3. — Federalinė vyriausybė su
sekė, kad kai kuriose Louisi- 
anos valstijos parapijose tebe
gyvuoja negrų vergybė, bjau
resnė dagi už vergybę buvu
sią laikais prieš vergų išvada
vimą. Vergų pirkimas ir par
davimas suteikta St. Helenos, 
Tangipahoa ir kitose parapijo
se. Keletas vergti pirklių su
imta.

Italijos katalikai sukilsią
prieš fašistus

Pabėgę*4 katalikų darbininkų 
vadas pranašauja galą Mus
solinio rėžimui

BERLINAS, vas. 3. — Guido 
Migioli, Italijos parlamento at-| 
stovas, kurs už savo priešingu
mą fašizmui buvo priverstas 
bėgti iš savo tėvynės į užsienį, 
sako, kad fašizmas Italijoj 
snninkąs ir jo galas esąs nebe
toli.

Minioli, buvęs katalikų dar
bininkų vadas, sako,k kad katali
kai visoj Italijoj slaptomis or
ganizuojąs ir netrukus padary
sią sukilimą prieš Mussolinio 
fašistus.

Komisaras pasmerktas 
mirties bausmei

MASKVA, vas. 3. — Mirties 
bausmei tapo pasmerktas Kije
vo karo mokyklos ekonomijos 
skyriaus viršininkas Girelsonas. 
Jis buvo apkaitintas dėl vogi
mo valstybės turto. Girelsonas 
esąs slapta pardavęs iš jo ži
niai pavestų sandėlių 600 pūdų 
karo medžiagų, o pinigus pasi
laikęs sau.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkese ir po visti 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui, 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas. i

J. V. siunčia laivyno jėgas 
į Kinu?

Keturiems kreiseriams įsakyta 
rengtis; pasiųsta 1,450 laivy
no jūreivių

WASiriNGTONAS, vas. 3.— 
Admirolas Williams pranešė 
laivyno departamentui, kad ry
toj išplauks iš Cavite, Filipi
nuose, į fcanhajų 250 Amerikos 
jūreivių.

šiandie iš San Diego. Gal., 
bazės išplaukė į Kinus trans
porto laivas Chaumont su 1,200 
jūreivių ir oficierų.

Jungtinių Valstijų kreise
riams Richmond, Cincinnati. 
Marblehead ir Rateigh, esan
tiems Balboa, Kanalo Zonoj, 
duota įsakymas būti .prisiren
gusiems urnai plaukti į Kinus.

Meksika pakeičia įstatymą 
dėl svetimą kunigą

Per šešerius metus svetimša
lių kolonijos galės turėti tam 
tikrą skaičių kunigų

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
3. — Vyriausybė pakeitė įsta
tymą, kuriuo buvo užginta sve
timšalių kunigams eiti kunigo 
pareigas Meksikoj. Svetimšalių 
kolonijos galės dabar vėl turė
ti apribotą skaičių savo kuni
gų (išskiriant ispanus, Ispani
joj gimusius), kurie galės lai
kyti pamaldas ir eiti visas kitas 
kunigo pareigas. Tai betgi tęsis 
tik per šešerius metus. Per tą 
laiką toki svetimšaliai kunigą’ 
turės pasirūpinti savo tikybai 
išauklėti kunigų meksikiečių.

Kansas valstija neleis 
nesveikiems vesti

TOPEK.A, Kas., vas. 3.. At- 
stovų butas priėmė bilių, ku
riuo reikalaujama, kad visi as
menys, kurie rengiasi vėsti ir 
nori gaut vedybų leidimą, turi 
prieš tai duoti gydytojui ištirti 
ir pristatyti jo liudymą dėl sa
vo fizinės ir proto sveikatos. 
Riliu# persiųsta valstijos sena
tui. kurs veikiausiai irgi jį pri
ims.

RADO AUTOMOBILY NU- 
TROŠKUSIUS

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
3. — Užumiesty šalę kelio ra
do bestovintį dengtą automobi
lį, o jame besėdinčius negyvus, 
garais nutrukusius, vaikiną ir 
merginą. Jie buvo John Blaetz 
ir Hellen Ellmeriutė, abudu iš 
Rockledge.

Kalėjimas u?; duelius
BERLINAS, vas. 3.*— štut- 

gaito teismas nuteisė tris uni
versiteto studentus trims mėne
siams kalėjimo už duelius “žu
domais ginklais”.

Portugalijoj kilo kariuo
menės maištas

Oporto garnizonas sukilo prieš 
valdžią; visame krašte pa
skelbta karo stovis

PARYŽIUS, vas. 3. — Ha- 
vas pranešimas iš Lisabono sa
ko, kad Oporto garnizonas pa-j 
kėlęs maištą.

LISABONAI, Portugalija, 
vas. 3. — Vyriausybė oficialiai 
skelbia, kad dalis Oporto gar
nizono pakėlus maištą bet di
desnė garnizono dalis pasilikus 
ištikima valdžiai. Vyriausybė 
ėmusis priemonių maištą pa
trempti.

Visame krašte paskelbtas ka
ro stovis. |

LIS A BONAS, vas. 3. — Vai-, 
džios kariuomenė, karo minis- 
terio vedama, žygiuoja į O- 
porto, kur vietos garnizonas 
sukilo prieš valdžią.

.>«.<) a flanele Photo |

John S. Fisher, Pennsylvanijos gubernatorius, priima prie
saiką.

Maskvoj pasmerkta su
šaudyt 4 banditai

MASKVA, vas. 3. — Šian
die Maskvoj buvo pasmerkti 
mirties bausmei keturi bandi
tai, nariai paskilbusios “smau- 
gikų” bandos, kuri Maskvoj 
ir apielinkėj, sako, yra nugala
bijus aštuoniolika žmonių. Pen
ki kiti bandos nariai, taip jų 
penkios, moterys, nuteistos de
šimčiai metų kalėjimo.

Daugiausiai žmogžudy,bių bu
vo jų papildyta tikslu paimti 
užmuštojo drabužius. Tuo tik-
siu jie nesenai nužudė vieną 
trylikos metų mergaitę, ėjusią 
į cerkvę ir apsitaisiusią baltais 
rūbais.

Laivas, kurs perplauk
siąs Atlantiką per 

35 valandas
LONDONAS, vas. 3. — 

Štrasburge stato motorinį lai
vą, kurs busiąs taip greitas, 
kad per 35 valandas perplauk
siąs per Atlantiko vandenyną į' 
New Yorką. Laivas dirbamas 
pagal žinomo franeuzų automo
bilių fabrikininko Bugatti su
taisytą planą. Jis turės šešis 
inžinus, kurių kiekvienas turės 
500 arklių jėgos. Plauksiąs 
greitumu 87 mylių per valan
da. * i

"... nka suteikia pilie
tybę Mergele^ salos 

gyventojams
WASHINGTONAS, vas. 3.— 

Senatas priėmė ir atstovų bu
tui pasiuntė bilių, kuriuo Mer
gelės salos čiabuviams, iki šiol 
nebuvusiems nė jokio krašto 
piliečiais, pripažįstama piliety
bė.

hgislatoriai imami 
nagan už kyšius

AUSTIN, Texas, vas. 3. — 
Du Texas legislaturos nariai 
traukiami tieson, kaltinami dėl 
ėmimo kyšių. Kaltinami yra 
atstovai Dale ir Moore. Aubu- 
du paleisti iki teismo užsista- 
tę $2,000 kaucijos.

SUKŪLĖS SAVO NAUJĄ AU
TOMOBILĮ NUSIŽUDĖ

WO0DBURY, N. J., vas. 3. 
— Harry, Youngcourt, 27 metų, 
vargais negalais susitaupęs pi
nigų, nusipirko automobilį. Tą 
patį vakarą jis, dėl tirštos mig
los, įlėkė į telegrafo stulpą ir 
savo naujut naują mašiną su
kūlė. Parėjęs namo jis užsida
rė virtuvėj, paleido gazą ir 
nusitroškino.

Kaizerininkai puola j
valdžios politiką

, I
Trukšmas Vokietijos reichsta

ge, Marxui perskaičius nau-l 
jojo kabineto deklaraciją

BERL1NAS, vas. 3. Kan
cleris Marx šiandie perskaitė 
parlamente naujosios valdžios 
programą. Kancleris pabrėžė, 
kad valdžią pasiliksianti ištiki
ma respublikos konstitucijai ir 
kad savo užsienio politikoj ji
ir toliau sieksianti bendro su
sipratimo ir indaros.

Reichstage kilo didelis truk
šmas, kai kaizerininkų lyderis, 
grafas Westarp, ėmė atakuot 
valdžios, deklaraciją, pareikšda
mas, kad nacionailstai pasilieka 
ištikimi savo siekimams atstei- 
gti monarchiją Vokietijoj. .

Naujajame Marxo buržuaą?- 
niame kabinete ministerių port
felius turi keli monarchistai.

.liekas nenor priimt ita
lų provokatoriaus 

Garibaldi
HAVANA, Kuba, vas. 3. — 

Italų agentas provokatorius 
kap. Ricciotti Garibaldi, kurs 
už sąmokslus buvo išvytas iš 
Franci jos, bandė atkeliauti į 
Jungtines Valstijas, bet Ameri
kos vyriausybė atsisakė duoti 
jam vizą. Dabar, kaip girdėt, 
jis norįs atvykti į Kubą, bet 
imigracijos komisaras Havanoj, 
liūgo Roberts, praneša, kad 
Garibaldi nebusiąs įsileistas į 
Kubą.

Nikaraguos liberalų jė
gų vadas suimtas

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
3. — Konservatorių valdžios 
kariuomenei vakar pavyko su
mušti liberalų jėgas ties Rivas 
ir Nadaime. Liberalų jėgų 
vadas, gen. Christiano Zapata, 
buvo suimtas.

IISrhs?
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra- 
! inšauja:'

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; vidutinis, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros rųini- 
mum buvo 87°, maksimum 52® 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 7:01, lei
džiasi 5:07 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 8:12 vai. vakaro.

Sovietai šalina proletarus 
iš viešbučiu

Išleista taipjau ukazas nebe- 
klausinėti asmenų praeities, 
priimant juo^ sovietų tarny
bon

MASKVA, vas. 3. — Sovietų 
valdžia išleido naują ukazą. 
kuriuo užgina klausinėti asme
nų, iškančių darbo sovietų įs
taigose ir fabrikuose, dėl jų 
socialines kilmės, tai yra kuriai 
visuomenės klastg priklausė jų 
tėvai ar pratęviai, ir ar jie pri
klauso kuriai nors politinei 
partijai arba ar jie netarnavo 
kurioj nors antibolševikinėj 
armijoj.

Ukaze sakoma, kad “po de
šimties metų patvaraus sovietų 
valstybės augimo, ji dabar pa
siekė to laipsnio, kad tokius da
lykus jau gali užmiršti.”

Aplikantai turi betgi pasisa
kyti, ar jie yra komunistų 
partijos arba profesinės sąjun
gos' nariai ir ar yra atitarna 
vę kariuomenėj. Jie taipjau 
turi pasisakyti dabartinę sav< 
socialinę padėtį, tai yra, ar jie 
yra valstiečiai, ar darbininkai, 
ar samdytojai, etc.

Dar kita vykstanti Rusijoj 
socialinė atmaina matyt iš val
džios ukazo iškraustyti visu? 
proletarus gyventojus iš buvu
sio Metropol viešbiičio — di
džiausio ir naujausio Rusijoj. 
—įkuriame jie gyveno nuo pat 
revoliucijos pradžios. Viešbutis 
vėl padaromas tikru viešbučiu 
atkeliaujantiems svečiams su
stoti.

Nikalojus Bucharin [bolšęvi- 
kų orakulas] ir kiti žymus va
dai gyveno Metropol viešbuty, 
kurs yra geriausias tarp dau
giau kaip trijų dešimčių kitų 
buvusių viešbučių, monastirų 
ir didelių apartmentų, “Sovie
tų Namais” vadinamų, ir ku
riuose gyveno rinktiniai {ko
munistai, mokėdami nebrangią 
nuomą.

S. I). įveda mirties bausmę

PIERRE, S. D., vas. 3.— Val
stijos- atstovų butas priėmė bi
lių, kuriuo vėl įvedama mirties 
bausmė už žmogžudybę.

Missoun žemė dreba

POPLAR BLUFF, Mo„ vas. 
3. Šį rytą čia buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas.

WASHINGTONAS, vas. 3.— 
Agrikultūros departamentas lei
do vėl importuoti vynuoges iš 
Argentinos.

Vyriausybė areštavo keletą są
mokslininkų, Kolumbo Vyčių, 
nacių, tarp jų tris kunigus

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
3. — Praneša, kad Tampicoj 
tapęs susektas sąmokslas prieš 
valdžią. Pranešimai sako, kad 
sąmokslininkai esą Kolumbo 
Vyčių klerikalai, kurių keletas 
suimta. Tarp suimtųjų esą trys 
kunigai.

Maištininkai pasiduoda
Karo departamento paskelbi

mas, kad maištininkams, ku
rie iki vasario 10 dienos pasi
duos be sąlygų, bus dovanota 
bausmė, duoda gerų vaisių. Į 
karo vyriausybę Guadalujaroj 
kreipėsi, bausmės dovanojimo 
prašydami, keturiasdešimt su 
viršum maištininkų, Pablo Go- 
mezo vadovaujamų. Jie sakosi, 
kad juos prigavę kurstytojai, 
prikalbindami maištą kelti.

Praneša taipjau apie pasida
vimą dviejų maištininku vadų, 
Perezo ir Preciado.

Paskerdė už draskymą 
Mussol’pio paveikslo
RIO DE JANEIRO, vas. 3. 

—Vilhelmas Broock, vokietis, 
vienoj smuklėj nutraukė nuc 
sienos Italijos diktatoriaus 
Mussolinio paveikslą ir sudras
kė. Jose Beluci, italas, išsiėmė 
iš kišenės Mussolinio fotografi
ją, kurią Broock ištraukęs irgi 
sudraskė. Belucci išsitraukęs 
peilį Broocką paskerdė.

Papūga išvijo laukan 
plėšikus

NEWARK, N. J„ vas. 3. — 
į Little Hungarian Restaurant. 
Market gatvėj, naktį įsilaužė 
plėšikai ir ėmė triustis. Staiga 
jie išgirdo riksmą “Get out! 
Get out!” (Laukan! Laukan!). 
Pabūgę plėšikai, palikę savo 
pabūklus, pabėgo. Jie nesusi
prato, kad “Get out” rėkė kam
pe papuga.

ieunijinės kasyklos nu
arto angliakasiams al

gas 20 nuoš.
PJTTSBURGH, Pa., vas. 3. 

Westmorelando kauntės nelini
jinių anglies kasyklų savininkai 
nukirto savo darbininkams al
gas 20 nuoš. Tatai paliečia apie 
5,000 angliakasių. Hillman Goal 
and Coke kompanijos kasyklo
se dėl to 225 darbininkai su
streikavo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, (kujios 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 įeina i patai navimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir .sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų

3. NAUJIENOS duodu visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APT1EKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Socialistai protestuoja prieš na
cionalistų studentų protega
vimą universitete

VIĖNNA, Austrija,, vas. 3. 
— Ties parlamento rūmais ir 
miesto rotuše šiandie įvyko 
muštynės tarp universiteto stu
dentų socialistų ir nacionalis
tų. Nemaža buvo sužeistų. 
Daug muštynių dalyvių areš
tuota. Socialistai sako, kad vie
nas nacionalistas studentas už
mušęs darbininką.

Be to socialistai protestavo 
prieš leidimą nacionalistų stu
dentams turėti šaudomąją ga
leriją universiteto triobesy, kur 
jie lavinas šaudyti, ,o taipjau 
prieš nelygų elgesį su neturtin- 
gesniais studentais universite
te.

sovietai įveda gimnazi
jose priverstiną karei- 

vybės lavinimą
MASKVA, vas. 3. — Nuo 

vasario 1 dienos visose sovietų 
gimnazijose įvedama priversti
nas mokinių kareivybės lavini
mas. Universitetuose tatai įves
ta jau seniau.

Šaujami ginklai paštu 
siusti užginama *

\VASHINGTONAS, vas. 3.— 
Senatas priėmė atstovų buto 
bilių; kuriuo užginama siųsti 
paštu šau.iamus ginklus, kaip 
revolverius, puštalietus, etc.

LEIDŽIA VĖL VEDUSIOMS 
MOKYTOJOMS MOKYTO

JAUTI

' SPRINGFIELD, 111., vas. 3. - 
Viešųjų mokyklų taryba priė
mė sumanymą leisti vėl ištekė
jusioms mokytojoms mokyto
jauti.

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 3.— 
šį rytą šanhajaus miestas bu
vo du kartu supurtytas stip
raus žemės drebėjimo.

Nubausti karo komen
danto Įsakymo neklausę

KAUNAS. [E]. — Kauno 
telefono stoties tarnautojas 
Druve už neįregistravimą ir 
pardavinėjimą belgiškos siste
mos durtuvų, taip pat ir juos 
pirkusieji, Kauno karo komen
danto nubausti iki 2 mėnesių 
kalėti ir pinigine bauda iki 
500 litų.

t



NAUJIENOS, Chicago, Iii

Protesto Rezoliucija

STRAIPSNIS* 214 26-50
Valgymo Patarimui

BALIUS SI) SŪKIAIS

Deimantai

Nereikia įmokėti Pinigų

baltiSubatoje, Vasario-Feb. 5, 1927

žiedai

žmonių

Tyrimas Kraujo

išpardavimo, čia yra nurodytos senos jų kainos

Visų negalima paminėti dėl stokos vietos

ne

Dr. J. R. Mabee

1238 Milwaukee Avė.
332 Sę. Halsted Street

klerikalų- 
“Lietuvos

Skaityk atydžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

—Didžiausi Pasaulyj 
108 N. STATE ST.

arba nugara? Je 
Dykai egzaminą

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

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

visų žymiaua.ų ;a- 
Geležinkelicčiams 
garantuotų. •

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

virbeliai 
metų.

Rengia
KEISTUČIO DR-JA

Does not affect 
the Heart

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ1 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

man pagelbsti. Grot pradė 
Juaų gydymo. Dabar nu v? 
panaiia liga tuojau panima 
malonumu.”

Balto Aukso Wrist Laikrodėliai,
Labai Kražiai pailgai padaryti 
nuoli galą 
aukso, 
diea
Gražus ---------

r
Daugelis kitų
SLR 75. $22.50,

“BATEB, ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

yra 30,000 
veikiančių 

instruktorių 
tech-

NAUJIENOS 
1739 Sa. Halsted S t. 

C lhlrvMM. (II

darbas garantuojamas. Deimantus persodiname. Senus 
Seno atyliaus ftliubinius žiedus modernizuojam.

Phone Central 1020,

Seni atsakanti kreditų laikrodininkai 
Stewart Building, 

1 834 East 63rd Street
215 W. Rando! ph St.

savo 
sausio

reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak
si ūkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

M. Meldažio Svetainėje 
2242-44 West 23rd Place

Pradžia 6 vai. vak. ar vėliau

"kŪDIKIų
,ROVĖS skYRIU

Mch tun'.me 
dirbvsčiu 
Laikrodėlių

Kreditas arba cash kainos

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

Kam Bereikalingai 
Kentėti

■par- 
14-k, balto 

Augstos rų-

Va r tok i t be jokios- Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Cash arba kreditas 
prie š-A p r o k a v i m a Vertės

Pilnas pasirinkimas dėl mergaičių ir vaikų, augštomi 
s ir žemomis kulnimis, čeverykai, S 1.65
verti $4.85. Specialiai po ............. .........

Matome kas yra netvarkoje jūsų 
kūne, taip kaip automobilio eka- 
pertas i&tiria motorų ir suranda 
priežaatj negero 
veikimo. Taip, 
kaip žiiiiHumėrn
i ki ntamus pa- ĮBfc/' | f 

veikalus. lArR įfl Mfiįįk

pacijentų atsiunčia čia savo drau 
Visi stebisi musų pigiu gy 

jumistain kaip ir milijonierių, o kaina bus prieinama.
jumis atsilankyt:, DYKAI patarimu, nežiūrint kokia Hua

Musų pilnai fizinis ištyrimas .'aboratorijoj 
atidengia jūsų tikrą stovį sveikatos, kaip at
vežimas knygos. Tyrimus yra daromas su 
pagelba X-Ray ir mikroskopo. Ištiriam krau
ją ir šlapumą su pagelba oftalnoekopo ir 
tyrimas spaudimo kraujo. Reikalingi yra vi
ii moksliniai įrankiai dėl tikro kūno išty
rimo. Musų nužeminta kaina už pilną zp ri 
egzaminavimą yra tiktai .............. I

aprokavimą ir pasiūlome dauge
lį geros rųšies tavorų. Specialia 
nupiginimas visų daiktų. Paran

kus kreditų išmokėjimais.

— Rengia — 
Draugystė Susivienijimo Brolių Lietuvių 

Subatoje, Vasaris-feb. 5,1927
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 
Ant 18-tos ir Union Avė., Chicago, III. •

Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 35c ypatai

kovoti- su 
jokiu bildu

Visi žino, kad terpentinas geros 
gyduoles nuo krupo, kuomet patrinat 
kaklų. Bet žmonės nemėgsta jo ne
malonaus kvapo ir deginimo. Kad 
išvengus to ir palikus jame visas ge
ras gydančias jėgas, terpentinas da
bar yra išvalytas. Nemalonus kva
pas ir deginimas yra prašalintas ir 
yra padarytos gyduolės kurios vadi
nasi Turpo. Jj visuomet apsimoka 
laikyti namuose. Jūsų vaistininkas 
,ij pardavinėja. Turėkit jj savo gy
duolių dėžutėj dėl greito vartojimo.

Pumps, Satininiai, Pa- 
arba Cuban $2.95

Taisome lu'krodėlius; visas 
laikrodėlius taisome ir perdirbame, 
Pig.os kainos. Atsižaukit arba reikalaukit katalogo f

ATDARA KASDIEN IKI 9 VAKARO—8UBATOJ IKI 9:30 VAKARO

Ar jus žinote, kad
•Jungtinėse Valstijose 

vyrų ir 7,000 moterų 
kaipo profesorių ir 
universitetuose, kolegijose 
niškose mokyklose. Paprastose mo
kyklose yra užsirašiusių 40,853,000 
mokinių, vidutiniai kasdien lanko 

‘tųokyklas 15,548,000. Tose mokyk
lose tarnauja virš 105,000 vyrų ir 
moterų kaipo mokytojai. Ar jus ži
note, kad H cinui r eigaretai yra po- 
jiuliariški tarp Amerikos vyrų virš 
20 metų.

Kuomet teikiame tą žemą kainą, grąžiname 
■ve katą ir gelbėjame gyvybę, tokią kainą 
gali užsimokėti kiekvienas kenčiantis. Ko
dėl nepažinti tikrą priežaatj savo silpnumu 
ir ligos. Kuomet persergėjimo žodis gali pra
šalinti daug nusiminimo ir bėdos, — o 
net ir gyvybę? Jūsų liga gali būti tik 
teisingas veikimas, kuri galima lengvai 
taisyti. Pilnas išegzaminavimas pasakys

čiams konstitucija garantuotos 
visos teisės;

Taigi skelbiam:
Kad pakol Lietuvoje šeimi

ninkaus užurpatorių, fašistų- 
klerikalų saiku, patol mes ne- 
liausime prieš ją kovoję visais 
nuims galimais budais, iki už
viešpataus Lietuvoje didžiumos 
piliečių teisėtai išrinkta valdžia.

Nuorašai šios rezoliurijos pa
siųsta Amerikos ir Lietuvos 
spaudai, Lietuvos Atstovybei 
Wasliingtone, Lietuvos Seimui 
ir Antanui Smelnai.

Pirm, Antanas Tvaranavičia, 
Rašb. Jonas C. Strileckis.

Iš pradžių vaikai nieko nežino apie 
valgius išskirus tuos, kurie jięms duo
dami. Jie išvysto nįrą prie šių val
gių. Todėl reikia duoti iš pradžių tik 
tie valgiai, kurie yra sveiki ir jiems 
tinka, ir tada jie pripras jų norėti, 
tokiu budu įgydamas normuliškus 
valgymo papratimus.

Tūlais atvejais vaikas gali išvysty
ti didelį nemėgimų tūlo valgio ir jo 
nevalgys, bet abelnai galima ir reikia 
jį išmokinti valgyti visus sveikus val
gius. Vaikas, kuris sako, kad nemėg
stąs to ar kiti valgio gali būti nėra 
viai sveikas, arba gali būti valgis ne- 
taip išvirtas. Mjtina turi prižiūrėti, 
kad nepridengus ar prisvilinus vaiko 
valgio, idant išvengti valgio nemėgi-

Elgin Laikrodėliai

Augštos rųšies paauksuoti 
Atdari, užšriubuojamas užpa 
kulis ir frontas, 15 akmenų, 
paauksuoti 
tuoti 25

Stebėtini eksperimentai 
mokvklos vaikų parodė, 
penėti su Eagle Pienu 
gavo 70 svarų daugiau 
papartstu pienu 
pasverk. Atmink 
vaikas visados sveria mažai. Jaunam 
vaikui reikia duoti du šaukštu Eagle 
Pieno kasdiena atmiešto sd trimi 
čvertimi puodelio šalto vandens. Duok 
naryčiais arba po pietų. Senesni vai
kai dažnai jj labiau mėgsta su ginger 
ale, vaisių sunkomis, arba suplaktu 
kiaušiniu.

Taip uuku poliau Fred VVageinann, 3438 Bosvvorth Avė., Chicago, laiške Dakta
rui Mabee; ,

"Noriu jums didžiai padėkavotl už stebėtiną gydymą ir prieglaudą, kokią ga
vau nuo jūsų. Kentėjau nuo Nouritie ir turėjau šlapinimosi trubel us, Ir iš'eidau 
daug pinigų ieškodamas pagelbos ir važinėdamas nuo vieno pas kitą daktarą ir 
paskiau jau buvau pakliuvęs j Sanatoriją Battlc Creek, Mich. Vienok neradau pa
geltos.

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

Po gero ifsinio Ištyrino atvirai pasakėt, kad galit 
jau gydytis, ir greit įgijau palengvinimą su pagelba 
■ai nauju žmogumi. Linkiu kiekvienam kenčiančiam 
tytl su daktaru Mabee. Mano darbas dabar yra man

Valsndosi Panrdšly, Sersdoj, Ketverge Ir Bubatoj nuo 9 ryto Iki 8 vakaro. Kt 
vergais Ir Pėtnyčlomis nuo 9 ryto iki • po pietų. Nedėlloj nuo 9 ryto iki

1 po pietų.

T IETUVE motina iŠ Dosto- 
no rašo: “Aš negaliu penėti 

pati savo kūdikio. Bandžiau 
daugelį rusių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užraše Borden's Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
virškinamas, kaip mano pie- 
nas.
Jei Jas prisiusite mnme šitą paskelbimą 
su jusų vardu Ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirutę, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jusų kaltoje kaip 
rnėtl Jusų kūdiki; taipgi knygutė 

kitokius įdomios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir grueernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

Moterų užvarstomi Regent 
Lentuotos skaros, augštomis. 
kulnimis, verti $6.85, Specialiai po

Warsawsky’o Nepaprastas Ceverykų Išpardavimas 
APIE TAI KALBA VISOJ CHICAGOJ

Mes nupirkome už cash nuo 2 žinomų Chicagoj išdirbinė tojų, kuriems būtinai reikėjo pinigų, $18,000 vertės 
gražių čeverykų dėl vyrų, moterų ir vaikų, pigiau negu už pusę kainos. Tie visi čeverykai yra pavasari
nių styliu.
Musų krautuve# langai yra specialiai papuošti dcl šio 
pardavimo kainos.
Čia yra sužymėta keletas iš daugelio šimtų bargenų.

“Pstricia”
Deimante Žiedas

Deimantas yra tikra 
gražybė, mėli na i bal
tai*. Žiedas yra solid 
18-k, balto aukso iš- 
manri ntas, epeciatė 
kaina

$100
$2.50 j savaAę

Taipgi yra kainos 
iki $700

Nepagadink vaiko virškinimo, <luo 
dant valgį netikusiai paruoštų. Val
gio išvaizda daug turi su smagumu jo 
valgymo. Jei Valgis gražiai išrodo, 
tai jis geriau virškomas.

Apie svarbu pieno kūdikio valgiuo
se jau buvo kalbėta pirmesniuose 
straipsniuose. Eagle Brand yra leng
vai suvirškomas, skanus, sotus ir 
lengvai paruošiamas. J j vartojant 
visados gali būti tiaras, kad gauti 
pienų švarų ir gryną.

Duok savo vaikui Borden’s Eagle 
Pieną — maistų, kuris pasekmingai 
išauklėjo tūkstančius vaikų. Jis leng
vai paruošiamas — tik pridėk atvi
lioto vandens pagal instrukcijų. Per 
d5 metus motinos davinėjo Eagle Pie
ną kaipo vienatine sveikatos dovaną 
savo vaikams. Jį rekomenduoja gy
dytojai kūdikiams, kurie silpni ir li
goti, kadangi jie lengvai suvirškomas 
ir teikia pilną sotumą.

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra ge
riausias maistas nedapenėtain vaikui.

•daryti tarpe 
kad vaikai 
vidutiniškai 

svorio negu 
penimieji. Dažnai 

kad nedanenėtas

"Ada” 
Deimanto 

Žiedas
Gražus mėlyni, 
deimantai (sodinti j 
octngon viršų. Žiedas 
yra pilnas 18-k, 
balto aukso.

$37.50
$1 | savaitę

Kiti puikųr sol!d bal
to ar žalio aukso žie
dai ta pačia kaina.

PASTABA Beveik kasdien ga
lite matyti išeinančius pacijentus 
iš mano ofiso, atgavusius sveika
tą, kurie vėliau rašo padėkos laiš
kus,. taip kaip laiškas čia at- 
snausdintas tuo tikslu, kad kiti 
pažintų tiesą.

Paeijentai atsiunčia draugus. Šimtai dėkingų
gus. Musų rekorduose randasi daug padėkos laiškų 
dymu. Gydysim

Kviečiame jumis atsilankyt:, DYKAI pataririas. nežiūrint kokia liną sergate, 
Ir nežiūrint kas jus galėjo išgydyti. Gydome visokias užsisenčjusius ligas, nervų, 
kraujo, vyrų, moterų ligas, reumatismą, neuritis, plaučius, kepenis, ekllvj, ŠlrdĮ 
inkstus, slogas, dusuli, žodžiu visas sunkias ligas, kurių kiti negalėjo išgydyti.

SLA. 135 k. metiniame 
susirinkime, laikytam 
2 d. 1927 m. Lietuvių Mtizika- 
lūj. Svetainėj. Allcghcuy Avė. 
ir Tillon St. atlikusi savo kuo
pos reikalus, išnešė ir vienbal
siai priėmė sekamų rezolhiciją:

Kadangi Lietuva neprigul- 
iningai gyvuoja jau 9 metai, 
kurios neprigulmybės atgavi
mui ir palaikymui nemažai pri
sidėjo Amerikos lietuviai; '

Kadangi minėtos kuopos na
riai pt r ilgus metus dirbo Lie
tuvos atsivadavimui iš sveti
mųjų jungo, prisidėdami akty
viu darbu, žodžiu, raštu, teik
dami piniginę ir moralę pagal-

> Kadangi tokia prisidėjimas 
kiekvieno gero tėvynainio pa
dėjo prirengti pamatus Lietu
vos neprigulmybei;

Kadangi kiekvieno tikro ko- 
I votojo už Lietuvos Nepriklau- 
Isomybę buvo principu, Lietuvą 
turėti laisvų, demokratingą 
valstybę, pareibtą noru daugu
mos piliečių; ir kadangi tokios 
daugumos piliečių valios pildy- 
tojais buvo išrinktoji Lietuvos 
valdžia, su Dr. Kaziu Grinium 

prezidentu ir M. Šleževičium 
Ministerių Pirmininku prie

šakyj, kraštą valdyti; ir
Kadangi karjeros ieškotojai 

fašistai-klerikalai, lenkų ir Ko
mos pasėkėjai, norėdami už
slėpti savo kriminalius prasi
žengimus iš praeities klerikalų 
valdymo, 17 d. Gruodžio, 1926 
metuose, konspiracijos budu, 
ginklo pagalba, su lenkbemiu 
Plechavičių priešakyje, įsiver
žė Lietuvos Seiman, išniekino 
augščiausią šalies įstaigą—Sei
mų ir smurto budu sugriovė 
Respublikos teisėtą, didžiumos 
žmonių išrinktą valdžią, sulau
žydami Valstybes Konstituciją 
ir sumindžiodąpąi 
šalies teises;

Kadangi Antanas Smetona, 
tų smurtininkų liko pastatytas 
prezidentu netiesotai, nes Sei
mo posėdis neturėjo kvorumo, 
pagal konstituciją reikalingo 
skaitliaus atstovų:

Kadangi Voldemaras ir visas 
jo ministerių kabinetas yra ne
tik lietuviams, bet ir užsieniui, 
žinomi kaipo asmenys be pasi
tikėjimo ir neturintys šalies 
pritarimo, todėl susirinkimas 
pareiškia:

Jog klerikalų-fašistų, su An
tanu Smetona priešakyje, pa
darytas smurtas ir sugriovimas 
Lietuvos teisėtos valdžios, yra 
didelis kriminalis nusidėjimas 
nrieš' Lietuvos Respublikos 
Konstitucijų, prieš 
liaudį ir prieš visų 
pasaulj;

Kad smurtininkų, 
fašistų, pastatytas 
prezidentas”, atžagareivis, dva
rininkų, klerikalų ir lenkų sėb
ras Antanas Smetona, nėra
Lietuvos legalus prezidentas ir 
neturi teisės Lietuvos prezi
dentu vadintis ir prezidento 
pareigas eiti;

Kad visa smurtininkų šaika, 
pasivadinusi “Nauja Lietuvos 
valdžia”, nėra jokia legalė Lie
tuvos “valdžia“, bet gauja be
gėdžių užurpatų, kuriuos męs 
nepripažystame Lietuvos val
džia ir su pasibiaurčjimu-pasi- 
piktininiu atmetame ir kviečia
me visus lietuvius ir visą civi
lizuotą pasaulj 
neremti jos nei 
reikalauti:

Kad tuo jaus 
nauji Lietuvos Seimo rinkimai, 
sulig Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nustatyta tvarka 
ir lai Lietuvos Respublikos pi
liečiai, savo didžiumos valia, 
išrenka sau valdžią,

Kad tuo j aus visi areštuoti 
koalicijos valdžios žmonės ir 
rėmėjai, butų paleisti iš kalė
jimų ir kad tuojaus butų nu
imtas karo stovis ir sugrąžin
tos Lietuvos Respublikos pilie-

JUSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame 

gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

SCOnS EMULSION 
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver 
aliejaus vitaminus labai skanioje formoje. 
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scotfs 
Emuhion!

Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J

Žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, <\ jei prisb 
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginų, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimes gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap» 
nų įsigykite naują, didelį, grŽ-‘ 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
įlaši išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri 
iuntimu 75 centai. Del riebių moterų su didelėmis kojomis, mes turime pilną pasirinkimą gražių šliperių, 

skutos, užvarstomų ir pumps, mieros iki 12EEE.

Taipgi turime žinomus Bostanian čeverykus dėl vyrų 
Mary Adams dėl moterų ir Red Gocse čeverykus dėl vaikų 
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą dėl jusų parankamo

Nedėlioj atdara iki 6 vakaro

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
x 1341 So. Halsted St., kampas Liberty

Biznyje nuo 1881

Keizai uolid 
graliai iftmarginti. 

15 j<-wel movement. 
iilabruotaa dial 

$1 j savaitę 
stylu po $10.65, I 
$27.50 ir iki $700.

200 DOL. — DOVANOMIS
GRAŽUS KEPURINIS BALIUS!

"Biidal Blossotn” ifidirbimo, gražiai 
margintaH, solid 18-k balto 
aukso ..................... ..
“Bridal Blosnom” patvino, aolid 
platino ...................... • ..
“Elite” v!»as platinum arba 18-k 
aul<3O, su 3, 5, 7 arba 9 gražiais mė 
lynais baltais deimantais. • 

$22.50 ir augščlau

SPECIALfi PASTABA: Kaipo patarnavimas musų kostumer^ams, mes priren 
gsime specialius siuntinius j LIETUVĄ arba ; kitas Europos dalis.

Vyrų Oxfor<lai, uugįtos rų&ies, Juodi veršiuko aku- 
ros, Rusiški rudi ir patentuotos skutos, CJO 
verti $10. Specialiai po .................... ^ViVV

Ir augščiaU

LL' J'Ji -OĮU - Mtsi*

KORESPONOENGIilOS

KMiklą BprtętadmM Ir

M ji«M m išlyta*

Ir ma JmBmm, tari tai 
yra dalytai tari mm ta* 
rtaąymaVMtttalajMta-

2 LUBOS, 1
Kitos Loftis 

Krautuvės 
Chicagoj

DEIMANTŲ IM PORT (JONIJAI PARDAVINĖJA 
TIESIAI PUBLIKAI

Moterų velvet šlipei-ini, Užvarstomi, Pumps ir* Co- 
lonial — College, Military ir Austomis kulnimis. 
Daugelis jų rankomis siūti, jų vertė yra ep QQ 
$7.85. Specialiai šiame išpardavime
Moterų Satininiai arba tikri Pat Kid pumps arba 
užvarstomi šliperiai, augštomis arba žemomis kul
nimis, dailus arba su pagrąžinimais, kiekviena po
ra rankomis Siutu, vertė $8.85. S2 90
Jei jums reikia avalynės bįle vienam šeimynoje, mes patariame atsilankyti čionai ir pasižiūrėti j musų lan 
gus, kol pirksite kur kitur. Mes galim sutaupyti jums pinigų.
Ar jums skauda kojos? Ar greit nuvargsta kuomet vaikščiojat? Ar jums skauda keliai 
taip, tai atsilankykit ir pasitarkit su Warsawskys Bros, baigę mckyklas kojų daktarai, 
vimas ir patarimas.
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Penktadienis, Vas. 4 d., 1927 Naujienos, Chicago, m.

Naujienų Kontestas'^Dedasi
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENfi, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS R1PKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus: 
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Lietuvos diktatoriai bijo 
spaudos žodžio

Kuomet Paprasti Cigaretai
Nepatiks—Atsigrižkit Prie

val- 
skelbia:

PROGA IR PASISEKIMAS
“Nedidi yra tie žmonės biznio pasaulyje, kurie laukia progų, 

kad likti sėkmingas, bet tie yra didus, kurie deda pastangas, kad 
savo dirbamame darbe sutverti progą ir sėkmingumą“ — sako

Kasdieniniai žmonių nusiskundimai: kad buvo proga, — ne
išnaudojau, praėjo proga, jau ji daugiau neateis.... šitokie ir dar 
kitokie dejavimai, tai žmogaus valios silpnumas, tai nepasitikė
jimas savo dvasinėms! spėkoms, tai tikslus tingumo reiškinys, ši
taip sanprotauja tiktai pesimistai, bet tokių žmonių gyvenimas 
ir darbai nesutvėrė visą tą ką mes šiandie turime - moksle, biz- 
niuje, bei įvairiose išradimose. Progreso stūmėjais buvo ir yra 
tie žmonės, kurie nepasekmes užmiršta sykiu su praeitu nepasi
sekimu ir tuoj ims ieškoti naujų progų ir pasisekimų.

“Naujienų” kontestas pats per save yra proga, o kad kon- 
testantai tinkamai šitą progą išnauduotų ir iš tos progos tinka
mas pasekmes gautų, turi įdėti darbą. Proga be įdėto darbo ne
tveri sėkmingumo bile viename reikale, šiame “Naujienų” 
konteste proga visiems lygiai beldžiasi į duris, bet pasisekimas 
bus tiems lemtas, kurie įdės dvasines savo spėkas į dirbamą dar
bą ir nepasiduos valios silpnumui, šiame “Naujienų“ konteste 
visiems kontestantams reikia tinkamo pasiryžimo, kad iš esamos 
progos tinkamai pasinaudojus — daryme biznio “Naujienoms” 
ir sykiu sau laimėjus kuodidžiasiar. dovanas. Taip, proga yra kiek
vienam kontestantui, kad laimėjus kuodaugiausia balsų, bet ta 
proga reikalauja darbo kad iš tos progos išeitų sėkmingumas.

Pertat kviečiami į darbą visi kontestantai, nelaukiant ilgiau; 
diena kuri praėjo be darbo šiame konteste, ji jau atgal negryš. 
Proga, yra, o pasekmės digs iš jūsų įdėto darbo šiame “Naujienų” 
konteste.

Kauniškė' “Lietuva 
džios laikraštis

“Teisingumo ministerija pra
šo pranešti kas seka: įvairiuos 
laikraščiuos dažnai telpa žinios 
apie teisingumo ministerijos 
bei jų įstaigų ir organų darbuo
tę, sumanymus ir apie asmeni
nes atmainas. Tos 
iriausiai neatatinka 
klaidina visuomenę 
ministerijos darbui.

“Tesingumo ministerija yra 
pasiryžusi talpinti laikraščiuos 
per “Eltą“ tam tikrais laikotar
piais savo darbų apžvalgą, to
dėl prašo laikraščių redakcijas 
jokių žinių, gautų ne per “El
tą“, apie ministerijos darbuotę 
nedėti.“

HELMAR

žinios duž
ti k reny bę, 
ir kenkia

Vilniaus kraštą vilkai 
apniko

TEINA laikas kuomet paprasti ciga
retai nebepatinka. Jus tuomet pagei- 

daujat ko nors geresnio ... ko nors 
nepaprasto.

Tuomet jus atsigrįžtat prie HELMAR, 
tai vienatiniai cigaretai kurie jau tarnauja 
per dvidešimtį metų tokiems vyrams kurie 
pageidauja ko nors geresnio cigaretuose.

tu-

Jeigu pas

lietuviško

per-
pcr-

Sta-ys Pik anas • , 
Mažai v ra žmonių, kurie 

ri tiek daug ištvermės kovoje 
su priešais, kiek kad turi p 
Bnkanas. Pittsburgh’as, Baka- 
no sestapilis. Jis čia veikia, ji' 
čia grumiasi įvairiose draugi
jose, o gal už vis daugiau dar
buojasi S LA organizacijai. Jis 
ne tiktai veika vietos organi
zacijose, bet dar nemažai raši
nėja į laikraščius Įvairiais or
ganizacijų reikalais,
mus rastųsi daugiau tokių ne- 
uucalsių <1;> > >>uot< >.į i 
p. Bakunas, musu 

veikimo ratas įeitų j daug tin
kamesnes gyvenimo vėžes, negu 
nūnai kad yra. Lietuviuose 
daug apatijos, nerangumo,
daug numoįmo ant visko ran
ka ir nepaisymo viso musų 
turinio gyvenimo, kad tobulin
tis, eiti priekin ir tt.

Ners p. Bakanas užimtas įvai
riais darbais, įvairiais veiki
mais, bet yra tikras “Naujie
nų“ patriotas, tikras “Naujie
nų’* draugas ir bendradarbis, 
pertat jis mielai sutiko veikti 
šiame “Naujienų” konteste, nes 
jis mano, kad pagelbėjant p. 
P. Savickui, kuris yra irgi įžy
mus vietos darbuotojas, Pitts- 
burgh'ą nors ir pusėtinai ap
snūdusį, išbudins. Esam tikri, 
kad p. Bakanas pasieks savo 
tikslų, Pittsburgh’o draugų pa
dedamas galės sėkmingai veikti, 
kad šiame konteste padarius 
daug gero “Naujienoms” ir 
laimėjus tinkamą dovaną.

kul-

sau

Izabelė Sakalauskienė
Izabelė Sakalauskienė 

pirmoji įstojo į “Naujienų“ 
kontestą. Ji yra didelė apšvie
tus skleidėja. Jai nerupi pel
nas, l>et rupi paskleisti daugiau 
epšvietos, platinant “Naujie-

pati

;as”. P-ia Sakalauskienė pri
kalbino ir savo jauną sūnelį, 
/airis jau metai laiko kasdien 
,avo kaimynam Marųuette Par- 
e išnešioja 100 su viršum 
•Naujienų“.

P-ni Sakalauskienė yra gabi 
. ’aibuotoja ir draugijose, — 

leistucio Pašelpi iriame Kliube 
• jo dramos skyriuje ji daly

vauja kiekviename perstatyme, 
ai ir sekasi vaidinti teatrus.

P-ni Sakalauskienė šiame 
Naujienų’’ konteste žada smar- 
iai pasidarbuoti.
—Aš turiu savo namą, pianą; 

ifn trūksta tik automobiliaus 
>et aš nenoriu, kad “Naujie
na” man dovanai duotų, aš j 
ižsidirLsiu šiame konteste. Ir 
?i aš negausiu “Paige’iaus“, 
ii niekas kitas negaus, sako

VILNIUS, sausio 13 [E]. — 
Iš įvairių Vilniaus krašto vie
tų pranešama, apie vilkų gau
jas, kurie dėl smarkių ir tebe
sitęsiančių šalčių būriais lanką 
kaimus ir viensėdijas. Ypač 
daug pastebėta Švenčionių ap
skrity, kur jie pasikasa po 
tvartais ir naikina galvijus. 
Vilkiu puolą ir dieną. Nuo jų 
labai nukentėjo Ostruvkoš kai
mas, o vienam Ostažinių kaimo 
gyventojui vos pavykę nuo 
vilkų gaujos išsigelbėti. Vieti
nė valdžia projektuoja surengti 
didelę vilkų medžioklę.

Nubaustas girininkas

ŠIAULIAI.—1926 m., gruod. 
mėn. 30 d. Šiaulių Apygardos 
teismas buvusį Meškuičiuose 
girininką Birgunskj už išaikvo- 
jimą valdiško mi^ko nuteisė 
sunkiųjų darbų kalėjimu l’/g 
metų.

Kuomet nesuskaitoma daugybe cigaretų 
atsirado ir vėl dingo, HELMARAI vis 
kaskarts dauginasi ir yra labiau populia- 
riški, todėl, kad HELMARAI yra tokie 
cigaretai, jog apsivylę rūkytojai atsigrįžta 
nuo kitų ... o prie HELMARŲ visuomet 
pasilieka. Tūkstančiai vyrų grįžta prie 
HELMARŲ kasdien.

Kada
nors jus irgi atsigrįšite prie Helmarų

Šiandien 
turėtų būti tas laikas

Heemam
per 20 Metų

Mrs.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
M

Pranas Jurėnas
šitas žmogus, kuris tyliai vei- 

;ia Cicagai miegant. Sustoja 
ūžiančios mašinos, visas triukš
mas mieste nutyla, visi žmones 
)o vakarienei kalbasi prieš ei- 
ian» į atsilsį, o musų p. J arč
ias — kišt ir čįa:

r— 4 ’ž^i rašykite f‘Na u Vienas“, 
laug sužinosite apie Lietuvą ir 
visą pasaulį. I>aug yra dabar 
ašema “Naujienose” apie 
astinę Lietuvos valdžią.

Mažai jis kalba, bet daug 
■jako. Jis kas vakaras ir

LPaciflc and Atlantic Photo]
Henry R. Rasson, Michigan 

universiteto studentas, kuris 
sausio 27 d. nusinuodijo.

la

pa- 
net 

sekmadieniais užrašo labai daug 
‘Naujienų“. Jis išvien per ke
lis metus darbavosi “Naujienų’' 
labui, o konteste pasižadėjo pa
didinti savo veikimą. Tykus, 
bet darbštus žmogus Pranas 
Jurėnas.

metais darbavosi kaipo agentas 
užrašinėj i me “Naujienų“ Chi- 
cagoje ir apielinkėse. Nėra abe
jonių, ji “Naujienų“ draugai 
pažįsta iš matymo ir nereikia 
daug aiškinti kas jis per vie
nas. Dar galima pridurti, kad 
p. Vierbella iš amato yra bar
bens, o iš profesijos vargonin
kas. Tiesa, jis paskutiniu laiku 
geriau yra pamylėjęs barzdų 
skutimą, negu vargonų liurlini- 
mą. Ig. Vierbella yra linksmaus 
budo žmogus, mylėtojas dailės 
r viso to, kas yra prakilnaus 

lietuviuose. Vierbellos tikslas 
šiame konteste kaip jis pats 
sako: “Dirbdamas šiame kon- 
;este kontestantu turiu laimėti 
ne daugiau ne mažiau, kaip 
?ordą.”

Esam tikri, kad p. Vierbella 
savo tikslą pilnai pasieks, nes 
?ordas, tokiam darbščiam žmo

gui laimėti, tai tik juokai. Ge-
Ignas Vierbella

Ig. Vierbella yra senas “Nau
jienų” žmogus. Jis pereitais ro pasisekimo Vierbcllai!

Karaliene žymiausiu Cigaretų

1 Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

ku pagal sut&rtj.

Viršuje
Aate

Moterys 

nos kreipkite eu 

reikalais nuo 12 ito 

8 vakaro. Kitu lai

Universa*
Bank

ir mergi

Patyrusi gydytoja ir akušeri 
NaprapatS

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

VALET

AuloStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

/

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looinia, kum pa m 18 ir Rlae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
N u* t’, m* Tel. Fajrfai 6853

u

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką lirų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chi 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 rak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 di

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
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pe 
gimdymo.

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

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

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

lh

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
(LIETUVIS) 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yu8zkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

(vairus Gydytojai
Telephone Yards 0034

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

Lietuviai Advokatai

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
L8th St, netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo fi iki 7:30 va), vakare.

i Dienomis: Canal 
8110. Nakų

South *hore 2288
Boulevard 4136

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

K.GUG
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. I

K.JURGEUONIS
ADVOKAfA® 

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

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St 

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

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

bi ................— ■" ■ ■■■■ J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

ta 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
TeuįJnne Roosevelt 9090 

Namų Telelviij Republic 9600

k

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
T'el. Yards 4681

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

Opteiuestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752
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Vėl suskaldė
» t

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Brooklyno laikraščiai praneša, kad pereitą sekmadie
nį suskilo SLA. 5 apskritis. Komunistų “Laisvė” dėl to 
įvykio kaltina sandariečius ir socialistus, o “Vienybė” kal
tina komunistus.

Pažiūrėsime, kas iš tiesų buvo kaltas.
Tą sekmadienį susirinko Elizabeth’e apskrities 33 me

tinė konferencija. Vienuolika SLA. kuopų buvo pasiuntę 
j ją 49 atstovus. Dalyvavo beveik visi.

Konferencijai suskilus, išėjo iš jos, kaip praneša “Vie
nybė”, 29 delegatai (“Laisvė” gi sako, kad išėjo 26 ar 27). 
Reiškia, pasitraukė delegatų dauguma.

Ta dauguma susideda iš sandariečių ir socialistų. Ma
žumoje gi pasiliko komunistai ir jų šalininkai.

Jau vien šitas faktas aiškiai rodo, kad apskrities ski
limą iššaukė komunistai. Nes juk priešingai pusei, turė
jusiai daugumą konferencijoje, nebuvo jokio išrokavimo 
iš jos išeitį k

Dabar pažiūrėsime į skilimo priežastį.
Priežastis buvo ta, kad apskrities valdytojai komu

nistai, pasipriešino priėmimui delegatų iš vienos (būtent, 
38-os) kuopos. Tie delegatai nekomunistai. Apskrities bo
sai prisikabinu prie delegatų dėl to, kad kai kurie jų yra 
nesenai persikėlę Į 38 kuopą iš kitos ktiopos. Ve kaip, 
anot “Laisvės”, komunistai pamatavo tokį savo partyviš- 
ką nusistatymą. Jie sakė:

“Jeigu mes juos priimtume, tai prasižengtume 
prieš Susivienijimo įstatus. Juk Susiv. kuopose yra 
tokia tvarka, kad naujai persikėlęs narys negali už
imti nei kuopos valdybos vietų, nei kandidatuoti į 
seimo delegatus, neišbuvęs kuopoj šešių mėnesių. Va
duojantis Susivienijimo konstitucijos tuo punktu, 
kad į seimo delegatus gali būt renkami tik 6 mėne
sius kuopoj išbuvęs narys, 38 kuopos delegatai, ku
rie yra tik dabar persikėlę iš 83 kuopos, negali atsto
vauti 38 kuopą šitoj konferencijoj”.
SLA. seimas ir apskrities konferencija tai, žinoma, 

du visai skirtingu dalyku. “Konstitucijos punktas” todėl 
čia yra kišamas visai be reikalo. Be to, ir praktikoje 5 ap
skritis tokios taisyklės nesilaikydavo.

Bet komunistams, užsikirtusiems nepaleisti iš savo 
nagų kontrolės apskrityje, dar ir to “trikso” buvo nega
na. Jid pareikalavo, kad 38 kuopa pirma užsimokėtų j ap
skritį, o tuomet jau jie pažiūrėsią, ar jos delegatus priim
ti, ar ne. “Laisvėje” taip ir parašyta:

“Tvarkos vedėjas sako, kad priėmimas bus išrištas 
tik tuomet, kuomet kuopa prisidės prie apskričio, už
simokėdama mokesčius.”
Šitokio pasityčiojimo dauguma delegatų nebenorėjo 

daugiaus klausyti ir demonstratyviai pasitraukė iš kon
ferencijos.

Išėjusi iš konferencijos dauguma susirinko kitoje 
vietoje ir nutarė suorganizuot naują apskritį. Laikina 
valdyba tapo išrinkta iš pirmininko J. Marcinkevičiaus, 
sekretoriaus V. Sirvydo, iždininko J. Ląuciškio ir orga
nizatorių Kavaliausko ir Aušriutės.

Taigi dviejų nuomonių čia negali būti: 5 apskritis ta
po suskaldyta dėl bolševikų diktatūros. Tenai įvyko pa
našus dalykas, kaip ir Chicagoje, kur dalis SLA. kuopų 
buvo priversta atsimesti nuo 2 apskrities ir susiorgani
zuoti į 6 apskritį.

Šitaip komunistai darbuojasi Susivienijimo “labui”.
Keli metai atgal jie buvo visai priešingi tokiai “bur- 

žuaziškai” organizacijai, kaip SLA. Paskui jie permainė 
savo taktiką. Komunistų vadai užkamandavojo savo išti- 
kimiemsiems eiti j Susivienijimą ir “užkariauti” jį. Da
bar jie ir stengiasi.

Jau laikas, kad SLA. Pildomoji Taryba tų “užkariau
tojų” žygius sustabdytų!

12th STREET
Tel. Kedzie WM 

3514-16 Roosevelt Rd. 
Aru St. l.ouis Avo. 

CHICAGO, 1LL.

Užsimok* jimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams —--- ------- ———— $8.00
Pusei metų_____ —___ ----- |4.H
Trims minėsiantis -------------- 2.00
Dviem miueaiams ___ —___  1.69
Vienam mlnaalvl ....... ....... .7b

Chicago ja par nekieto  jus:
Viena kopija —_________— 8c
Savaitei - -------- ...----------------  18c
Minėsiu! .........  -....... 76c

Suvienytose Valstijos^, na Chicagoje, 
paktui

Metams$7.01
Pusei metų ———------ 8.60
Trims mėnesiams----------------- 1.7b
Dviem mlnesiams —------------ 1.26
Vienam minėsiu! —-------- — .76

Lietuvon ir kitur utaianiuosei 
^Atpiginta)

Metams--------------------------- 18.00
Pusei metą--------------- ----- — 4.00
Trims minusiame ——--------- 2J0
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

orderiu kartu su uksakymu.

GUDAS PASITRAUKĖ Iš 
“DARBININKO*’ REDAK

CIJOS

šv. Juozapo sąjungos orga
nas, “Darbininkas’’, So. Bosto
ne, praneša, kad jo redaktorius 
Pranas Gudas nuo sausio 26 d. 
šių metų pasitraukė * iš užima
mos redukcijoje vietos ir taip
gi nuo kitų pareigų.

P-as Gudas buvo per 11 me
tų “Darbininko” redaktorius. 
Del ko jisai pasitraukė, neži
nia. Vieni pasakoja, kad jisai 
ketinęs būti metodistų kunigu. 
Kiti kalba, kad juo.amę nepa
sitikėti fanatiškesniejlj klerika
lu vadai.

Labai galimas daiktas te- 
čiaus, kad Gudas nenorėjo taip 
aklai pritarti smetoniniam “pul
sui” Lietuvoje, kaip jam prita
ria musų kunigai, lokį kunigų 
nusistatymą smerkia juk ir 
dauguma papapijonų.

Gudo rezignacija iššaukė di
delį sąjūdį So. Bostono katali
kuose. Daugelis mėgino jį per
kalbėti, kad grįžtų atgal savo 
vieton, bet jisai atsisakė.

KUNIGIŠKA “KRIKŠČIONYBĖ”

“Draugas” lygina keturis su
šaudytuosius Lietuvos komu
nistus prie kriminalių nusidėjė
lių, kuriuos Amerikos teismai 
smerkia mirčiai.

* Bet, viena, tie komunistai 
buvo suimti dėl politikos, ir jo
kiais kriminaliais nusidėjimais 
jie nebuvo kaltinami.

Antra, net karo teismas ne
surado, kad kaltinamieji butų 
atlikę kokią nors piktadarybę, 
už kurią įstatymai skirią mir
ties bausmę. Jų nusidėjimas 
buvo tiktai tame/ kad jie, pa
sak oficialūs žinių agentūros 
pranešimo, agitavo prieš valdžią 
ir norėjo ją nuversti.

Tuo gi tarpu Smetona ir jo 
sėbrai teisėtą Lietuvos valdžią 
nuvertė! Jeigu už agitaciją ir 
torą nuversti valdžią žmonės 
yra baudžiami mirtim, tai ko
kios bausmės tuomet užsitar
nauja dabartiniai Lietuvos dik
tatoriai ? ' ,

Marijonų organas dar pata
ria “Naujienoms” kovoti prieš 
mirties bausmes Chicagoje. Bet 
“Naujienos’* tai daro senai ir 
be kunigų patarimo. Jos daug 
kartų yra pareiškusius savo 
nuomonę prieš mirties nuo
sprendžius, daromus vietiniuose 
teismuose.

'Pečiaus, jeigu kiaurus, bar
oniškas dalykas yra net kri
minalių piktadarių gula bij imas, 
tai šimtą kartų biauresnis daly
kas yra, kuomet krašto vyriau
sybė gaudo ir žudo savo politi
nius priešus. Taip elgiasi kru
vinieji Rusijos diktatoriai, taip 
dabar pasielgė ir Smetonos-Vol- 
demaro vyriausybė, kurioje da
lyvauja ketvertas “krikščioniš
kų” ministerių.

Kada Rusijos bolševikai šau
do savo priešus, tai “Draugas” 
šaukia gvoltu. Bet kada “Drau
go” vienminčiai Lietuvoje šau
do kitus žmones, tai jisai juos 
teisina.

Tuo Marijonų organas parodo 
he tik savo bailumą (bailumą 
prisipažinti, kad jo skelbiamoji 
“krikščionybė” yra jam tiktai 
maska), bet ir visišką savo mo
rali ištižimą!

cyvenimasI
Mėnesinis žurnalas

Antanas žymontas 
Reduktorius-Leidčjus 

900 W. 52nd Street 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarj mėnesį jau 
atspausdintas,—įsigyk it jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klasės, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatvė, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas, ir Charakteris, 
Prakilni Meile -Žemaitės apysaka.

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

V

I . ■....... .
Skaitytojų Balsai

• [Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} v

: Apie įvairius Dalykus <

Kova dėl mineralinio 
aliejaus. — Bolševikiš
kų uarbininkų atsilan

kymas Amerikoj
Prieš porą metų Scotl Nea- 

ring savo paskaitose įspėjo 
Amerikos publiką, kad minera
linis aliejus sudaro rimto pavo
jaus taikai. Tačiau tąsyk dau
gelis žmonių buvo tos nuomo
nės, jog tie įspėjimai yra be 
pagrindo. Bet, dabarti
niai nesusipratimai su, Ni- 
caragua ir Meksika galėjo 
įtikinti kiekvieną, jog aliejaus 
laukai iš tiesų sudaro rimto 
pavojaus taikai.

šiomis dienomis pasirodė 
prof. Anton Mohro knyga var
du “'l'he Oil War’’. Prof. 
Mohr, iš Oslo universiteto, yra 
daug konservatyviškesnis nei 
Scott Neari ng. Vienok nuodug
nus tyrinėjimas esamos būklės 
verčia jį manyti, jog žmonija 
susilauks naujo karo, jeigu da
bartinė politika nepasikeis, To 
karo priežastimi busiąs mino
rai iškas aliejus.

Meksikoj 70% visų aliejaus 
šulinių yra amerikiečių kontro
liuojama, o 27% randasi anglų 
rankose. Patys meksikiečiai 
tekontroliuoja tik 3% aliejaus 
šulinių. Yra rimtų įrodymų, 
kad Amerikos aliejaus interesai 
rėmė Maderos revoliuciją, o 
britų 1 Įnertos kontr-revoliuci
ją. Tarp britų Pearson ir 
amerikiečių Standard Oil kom
panijų eina atkakli kova. Prof. 
Mohr sako, jog pasaulis mažai 
bežino apie tokius dalykus, jog 
Standard Oil kompanija samdė 
govėdas meksikiečių, kad su
naikinti Pearson kompanijos 
aliejaus šulinius.

O kas dedasi šiandien? Nau
joji Meksikos valdžia pasiryžo 
atsikratyti nuo svetimųjų jun
go. Tuoj pasipylė protestai. 
Wall Stryčio kontroliuojami did- 
lapiai ėmė rėkti, kaip už liežu
vio pakarti, kad Meksikoj rei
kia apsaugoti Amerikos piliečių 
gyvybę ir nuosavybę. Sakomd, 
jog vienas laikraštis, kad la
biau diskredituoti Meksikos val
džią, įdėjo paveikslą su tokiu 
parašu: “Katalikai atsiima įdė
lius iš Meksikos banko, reikš
dami |iro protestą prieš bažny
čios turtų užgriebimą”. Gi tik
renybėj tas paveikslas buvo 
nuimtas dąug seniau ir vaizda
vo būrį žmonių, kurie ėjo į 
banką pasidėti savo pinigus!

“Kova dėl aliejaus”, sako 
prof. Mohr, “pagimdė tarp 
didžiųjų valstybių tokius jau 
kivirčus, kokie praeitą šimtme
tį buvo kilę dėl kolonijų. Jokių 
paliaubų negalima tikėtis; ko
va nepasiliaus tol, kol bus alie
jaus laukų”.

Prof. Mohr atpasakoja britų, 
rusų, franeuzų ir vokiečių alie
jaus kompanijų vystymosi is
toriją. Jis taipgi paduoda daug 
Įdomių faktų apie Standard 
Oil kompaniją. Iki 1912 m. 
ta kompanija kovojo kaip su 
savo kompetiteriais, taip ir 
su Jungtinių Valstijų valdžių. 
Visai kitaip dalykai atrodo 
šiandien, valdžia šiandien pa
sidarė tos kompanijos interesų 
gynėjas. Standard kompanija 
per ilgą laiką kontroliavo alie
jaus rinką; bet nors 1925 m. ji 
pagamino 72% viso aliejaus, 
vienok Kuropa atsikratė nuo 
jos dominavimo. Tai pareina 
nuo to, jog Anglija šiandien 
kontroliuoja daugiau nei pusę 
aliejaus laukų. Tad nėra ma
žiausios abejones, kad ateityj 
aliejaus daugiau gamins Angli
ja, o ne Amerika. Tikroji ko
va dėl aliejaus bus tarp Ame
rikos ir Anglijos.

Santykiai tarp Anglijos ir 
Francijos. toli gražu nėra tokie, 
kokie turėtų buli. To priežas
tis yra aliejus. Kaip Anglija, 
taip ir Fyancija nori kontro
liuoti Turkijos aliejaus laukus, 
šiandien niekam nėra paslaptis, 
jog kuomet buvo kilęs turkų- 
graikų karas, tai anglai rėmė 

graikus, o franeuzai turkus. 
Pats karas kilo dėliai anglų ir 
franeuzų intrigų.

Prof. Mohr mano, jog alie
jaus dar išteks ilgam laikui. 
Tiesa, kai kurie aliejaus* šalti
niai jau pradeda “išdžiūti”. Bet 
tuo pačiu laiku yra dar milžk 
niški aliejaus laukai, kur ne
pradėta nei šuliniai gręžti. To
kių, laukų ypač daug yra Arti
muose By tuose.

Prof. Mohro knyga yra tik
rai įdomi. Ji aiškiai parodo, 
kap aliejus nustato valstybių 
politiką.

buvo atvykęs 
kvalifikuotų

*
Iš Leningrado 

Amerikon būrys 
darbininkų, kad susipažinti su
Bordo fabrikų sistema.

Darbininkai praleido pa^ For
dą keletą savaičių ir sugrįžę 
ėmė be galo ir krašto pasakoti 
apie tai, koks eksploatatorius- ir 
plėšikas yra Fordas, ir kaip 
besąžiningai Amerikos buržua
zija išnaudoja darbininkus.

Vietoj to, kad deramai papar 
šakoti apie gamybą ir darbo 
sistemą, jie stvėrėsi vulgariškos 
agitacijos. 'Lai Įgriso net pa
skubusiam bolševikų publicis
tui L. Sosnovskiui, kuris laik
raštyj “Krasnaja Gazeta’’ tarp 
kitko rašo: • > ■

“Perskaitytuose straipsniuose 
ir pasikalbėjimuose draugų, ku
rie grįžo iš Amerikos, per
daug laiko pašvenčiama įrody
mams to, jog Fordas nėra žmo
nijos labdarys, ale yra aukščiau
sios markės eksploatatorius... 
lai mums visiems aišku. Apie 
tai irgi reikia pasakoti, tik 
trumpiau. Mes juk siuntėme 
dragus ne tam tikslui, kad su
žinoti, ar Fordas yra eksploa
tatorius... bet tam, kad pasimo
kyti pas jį, kaip reikia pramo
nę organizuoti—tatai mus la
biausiai ir interesuoja.”

Važiavo žmonės studijuoti 
Amerikos pramonę ir, matyti, 
nieko neišmoko. Todėl dabar jie 
ne apie pramonę kalba, ale apie 
visokius pašalinius dalykus, 
kurie nieko bendra neturi su 
jų misija.—K. A.

KIEKVIENAS KVĖPA
VIMAS YRA AGONIJA

Johnson’s Belladonna Pla- 
ster’is suteikia greita pa- 

gelb^ skaudamai, die- • 
giamai krūtinei

Kuomet kiekvienas kvėpavimas 
jums kaip peiliu pereina visais šo
nais, kuomet krutinę skauda ir die
gia, neatidėk laiko paklaust gydy
tojo ar nedtsiraiuta krutinės plėvės 
uždegimas. Ir neapleiskite galimybės 
vai tot Johnson’s /Belladonna Plaster’j 
— sėkmingiausią visų plasterių paga
mintų dėl mažinimo skausmų. Jis vi- 
saj nepakenks toms gydymo priemo- 
niems, kurias prirašys gydytojas, ir 
jus galite būti tikri, kad Johnson’s 
Belladonna Plaster’is suteiks jums 
greičiausią pagelbą ir malonumą. Jo 
Belladonna vaistai visu stiprumu 
laipsniškai persisunkia per odą tie
siog j apimtą skaudamą, diegiamą 
vietą, malonindami nervus ir švelnin
dami diegulius ir skausmus bei su
kietėjimus greitu budu.

'Johnson’s Belladonna Plaster’is vei
kia tarsi magišku budu, dėl to, kad 
Johnson’s garantuoja visą tai, kas 
yra išspausdinta ant kiekvieno pla- 
sterio dėl jūsų protekcijos. Reikalau
kite pagal vardą visose vaistinėse.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkietžjimo.

DR. K. DRINGELIS

iki

DENTISTAS
4193 Archer Avenue 

Brighton Park
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Nevienodas sandariečių 
nusistatymas Lietuvos 

įvykių klausime

Pas- mus, sandariečius, taip 
kaip ir kitose proresyvėse or
ganizacijose, atsiranda tai kai
riųjų, tai dešiniųjų, o ypač į- 
vykus kokiam perversmui. Ži
noma, tai nėra organizacijai į 
sveikatą, bet dar daugiaus nė
ra sveika, jei viduje organiza
cijos yra leidžiama priešams 
pataikauti.

šiuo momentu, kuomet kleri
kalai fašistai nuvertė demokra
tinę valdžią Lietuvoj, aiškiai 
pasirodė, kad mes, sandariečiai, 
turime vilkų avies kaily. Pa
vyzdžiui, “Vienybė”, kuri diena 
iš dienos talpina, be jokios pa
stabos, klerikalams-fašistams 
pritariančius straipsnius,—pri
tariančius smurtu įvykintai val
džiai, Sandariečiai, kaipo de
mokratijos ir laisvės mylėtojai, 
privalėtų užkirsti tokiems gai
valams kelią, arba pasiųsti juos 
pas klerikalus. Juk jei jie bū
dami sandariečiais, talpina kle
rikaliniai fašistinius straips
nius, tai jie tarnauja jiem, o 
ne Sandarai. Yra ir daugiaus 

principų laužytojų.
buvusis “Sandaros” 
A. 'fulys, kuris pa- 
klerikališką veidą 

No. 12. Rašo peik

štai kad ir 
redaktorius 
rodė savo 
“Vienybės”
damas sandariečių nusistatymą 
ir sako, kad vietoj 
priešingas rezoliucijas, 
tylėti, nes rezoliucijos 
nių į sienų bėrimas.

talpinti 
reikėję 

esą žir- 
Beiškia,

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. VVallace Street

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

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, Iii

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

rz i J 5 nuo 9 ikt II vai. iy»e, valandos nuo jįj g va| va|tMe

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—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. 
Chicaco. III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandai — 

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—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Houicvard 8483
ValaiKlo.s: 10- 2

♦ Sekmadieniais:
I> !•

10- 2

tylėk kaip avinėlis ir nesirūpink 
Lietuvos reikalais, nors bolše
vizmas ar klerikalizmas terori
zuotų ir jos konstituciją laužy
tų. • Prastas patrioats, jei jis 
smurtininkų partijas skaito 
svarbesnėmis už Lietuvos de
mokratiškai išrinktą valdžią. 
Toliaus rašo, kad valst. liaudi
ninkai suklydę, kam jie susidė
ję su socialdemokratais. Bet 
visgi socialdemokratai yra tak- 
tiškesni ir patriotiškesni. Jie 
prisilaiko konstitucijos dau
giaus už “Vienybės” redkatorių 
ir A. Tūlį ir visą klerikališką 
ir fašistišką gaują. Dar laimė, 
kad A. Tulys neužsiliko ilges
niam laikui “Sandaros” redak
torium,—hutų dar daugiaus 
žalos padaręs musų organiza
cijai.—75 Kuopos Narys.

PAGRįZiNKIT SU 
"DIAMOND DAZYVEMIS”
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- 
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote- 
r*8 nusPal" 

I vuoti švelnia 
"' spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždąngalų, 
apvalkalų —. visoko!

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

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

UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos į nuo ®

l nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj II iki 12 d.

Phone Pullman 3213
Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto,

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ąnt Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
(JUcago. Ui.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni isl as

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas llenilock 2615
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“CASCARETS" NUO
UŽSIKIMSUSIŲ ZARNĮ)

GAIVOS SKAUDĖJIMO
SLOGI)

Meilės Pasaka
(Tęsinys)

Klausimas, kuris insinigo jų rami draugystė nė karto 
galvon visiems trims, nedavė nebuvo sudrumsta.
ramybės nei dieną, nei naktį. Kai kada, bet dažniausiai ge-

šį vakarą! Išvalykit savo žar
nas, sulaikykit galvos skaudėji
mą, slogas, rugštumus viduriose

Nusipirkit už 10 centų bak- 
siuką dabar.

Varykit juos lauk — galvos 
skaudėjimą, raugėjimą, nevirš
kinimą, skaudamus vidurius, 
rugštumus viduriose ir slogas — 
prašalinkit juos šį vakarą su 
Cascarets.

O Danutė negalėjo suprasti, 
kodėl tėvelis ir mamytė nuolat 
klausinėja jos, kas ją buvo ap
kabinęs, kas bučiavo, arba ką 
ji bučiavo.

Daug buvo sumanymų “gel
bėti” Danutę ir galų gale drau
gai nutarė, kad Simonas ją ap
sives ir viskas bus gerai.

Ona keletą dienų lyg ir ruo
šė dukrelę, galų gale pareiškė, 
kad ji net būtinai turi ištekėti 
už Simono, o jei Danutė to ne
padarys, tai ji, Ona, numirs iš

Milionai vyrų ir moterų var
toja Cascarets seniau ir dabar. 
Kentėjimai apsii*eiškia nuo silp
nų kepenų, užsikimšusių žarnų 
ir suirusio skilvio.

Neatidėliokit kitai dienai tų 
kentėjimų. Lai Cascarets išvalo 
jūsų skilvį; prašalina rugštu
mus, rūgstantį maistą, perdidelį 
apštį tulžies ir visas užkietieju- 
sias atmatas ir nuodus žarnose. 
Tuomet jus jausitės puikiai.

Cascarets paimti iš vakaro, 
busit sveiku iš ryto. Jie veikia 
kuomet jus miegate. Už 10 cen
tų bakselis iš bile vaistinės reikš 
švarią galvą, gerus vidurius, 
sveiką skilvį ir gerą vidurių vei
kimą per mėnesius. Vaikai mėg
sta Cascarets, nes jis apsaugoja 
nuo gripo ir ligų.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

širdgėlos.
Danutė niekuomet nemanė 

apie vedybas. Kaip auklėtinė 
namų, ji nespėjo sužinoti nuo
savo draugių “to visko”, kas 
jai dabar butų reikalinga ir 
nežinojo dėl ko ir kam Įmonės 
vedasi. Jai, rodėsi, viskas labai 
keista, kad jai reikia išeiti už 
vyro ir dar už Simono, ant ku
rio ji iš mažens buvo pripratu
si žiūrėti kaip ant namiškio, 
bet visgi, kad mama nenumir
tų iš širdgėlos (ko ji rimtai ti
kėjo, matydama ją paskutiniu 
aiku labai verkiančią) nutarė, 

geriau sutikti. Negalėjo ji taip- 
>at suprasti, kodėl tėvelis ant 
jos lyg ir pyksta, anksčiau bu
vęs toks geras ir meilus ir apie 
pulką ir vainikavimo ceremo
nijas neprisimena, o sėdi dau
giausiai vienas savam kamba
ryj, apie ką tai mąstydamas ir 
sunkiai kvėpuodamas.

♦ ♦ ♦

Susitaikė. Po vestuvių kaip 
ir niekas nepasikeitė, tik Simo
nas su savo knygomis ir sete
ri! Koku persikėlė pas Berez- 
niovus, bet apsigyveno kabine

Už Balso Tobulumu, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

te.
UŽ mėnesio po vestuvių, Da

nutė pasakė, kad ji greit liks 
motina ir, kad pas ją bus nuo
savas kūdikis. Danutė nekaip 
negalėjo suprasti, kaip tas ga- 
ėjo atsitikti — turbuc iš dan- 
'rus. Ir vėl suprask, kad jos

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

^‘NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, Siame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

toks puikus sapnas, ant kalno 
žydinčios plotmelės, visam tam 
priežastis. O tėvelis kaip ir pir-. 
ma lyg ir pyksta ant Danutės 
ir rudi jo plaukai pradėjo bal
tuoti.

Vasario mėnesyj būnant di- 
džiausiams šalčiams, Danutė 
blogai susirgo ir tuomet gimė 
linksmas ir rėklys sūnelis.

Ona labai pamilo savo arni
ka ir iš ranku niekur neišleido. 
Bet žiūrėdama į jo juodas, kaip 
anglis, akeles, niekaip negalė
jo atsiminti, kur ji galėjo ma
tyti tėvą. Taip paslaptis rėk
lio kūdikio liko neišaiškinta.

Dim it rijus ilgai vengė kūdi
kio ir net pažiūrėti ant 
jo nenorėjo, bet kartą ne
tikėtai paėmęs jį į ran
kas, staiga pajuto, kad jo šir
dis plaka, nuo prisišliejimo ma
žučio kūnelio ir netikėtai jis 
stipriai pabučiavo anūką, o šis 
linksmai susijuokė nuo kuteni
mo žilų senelio ūsų. Nuo tos 
dienos viskas vėl buvo gerai.

Po gimdymo Danute vos ne
numirė ir ilgai negalėjo pasi
taisyti. Bet paskui taip greit 
pradėjo taisytis, kad iš menku
tės išblyškusios mergaitės, pa
sidarė į gražią ir lytingą ponią. 
Tamsiai raudonas veidas, mėly
nos akys, meili šypsena, gra
žios rankutės ir kojytės, atkrei
pė visų vyrų dėmesį ir visuo
met skyrė ją iš visų pažįstamų 
ponių ratelio.

Simonas, žinojęs Danutę dar 
vaiku jai būnant ir nekartą su
pęs lopšely.j, niekaip negalėjo 
sau įsivaizduoti, kad ji yra jo 
žmona. Tiek pat ir jauna po
nia atsimindama “dėdę Simą,” 
negalėjo sau suprasti, kad jis 
yra jos vyras. Ir santikiai 
tarp jaunavedžių buvo pilni pa
sitikėjimo, draugiškumo ir pri
sirišimo, bet jie nebuvo santi- 
kiais vyro ir žmonos. Tankiai ir 
labai tankiai jiems priseidavo 
praleisti ištisas naktis kartu 
prie lovos sergančio sūnaus, bet

gūžės ir birželio mėnesiais ty
liomis naktimis, kuomet visas 
oras prisotintas alyvų ir akaci
jų kvapo, o per adarą langą 
skrenda žavinga lakštingalos 
dainelė, mėnulis taip paslaptin
gai šypsos dangaus mėlynėj ir 
visa gamta pripildyta pavasa
ringa aistra, Danutė apsikabi
nusi padušką miega mėtydamo- 
si senoj, dar mergaitės, lovoj. 
Ir jai sapnuojasi, kad j it gla
monėja taip pat, kaip Tirolio 
kalnuose; vėl ji mato tas pa
čias degančias aistra juodas 
akis; aplink tiek daug gėlių, o 
jauną kūnelį kutena tvirti ir 
karštus bučiavimai. Ir ji visa, 
visu savo kunti slenka prie tų 
pusiau atvertų lupų, slenka... 
slenka ir atsibunda. Ir šis sap
nas, rodos, jai toks tolimas, 
toks senas, veik užmirštas, bet 
malonus, primenąs tą kilnią 
meilės pasaką.

Tarpe pažįstamų vyrų, Danu
tė naudojosi didžiausiu pasise
kimu. Kalnai gėlių, saldainiai ir 
pašvęstos jai eilės, prie kiek
vienos geros progos, buvo ne
šamos jaunuolių. Prie jos gra
žių kojyčių, tarpe kurių buvo ir 
įdomių žmonių, kaikada jai la
bai patinkančių, o kartais, kuo
met jaunai poniutei galėjo suk
tis galvelė, žinoma, tuomet jų 
buvo labai daug. Bet ji vengė 
bereikalingu žodžiu ar žvilgs
niu įžeisti savimeilę to žmo
gaus, kurio ji pavardę nešioja. 
Ir astuoniems metams praslin
kus, kuomet mirė, persišaldęs 
ant medžioklės Simonas ir ji 
liko visai laisva, atsiminimas 
apie stebuklingąjį durną sapną 
dar neišdilo.

Iš visų lankytojų ir preten
dentų Danutės rankutei, po 
po mirties Simono, labiausiai 
piršosi jaunas, gana protingas 
advokatas.

Kartą pavasarį, kuomet sod
ne žydėjo obelys ir vyšnios ir 
visas sodnas, rodėsi, lyg apden
gtas balta skara, nakties oras 
pripildytas narcizų ir lelijų 
kvapo buvo perregimas ir šva
rus, tamsiai mėlynas dangus 
išsagstytas mirgančių žvaigž
delių, o nuo Dniepro skrido 
žvejo dainelės aidas, — Danutė 
ir Tumanovas tą pasakingą 
naktį sėdėjo susiglaudę sodne.

Advokatas jausmingai dekla
mavo eiles ir pasakojo savo 
meilę. Sužavėta puikia naktimi 
ir gražia kalba Tumanovo, jau
na poniutė nepatėmijo, kaip 
jos galvelė nusviro ant jo kruti
nės, ją apkabino stiprios ran
kos ir prie jos lupų prilipo švel
niu pabučiavimu svetimos kar
štos lupos.

Danutei rodėsi, kad ji lekia 
kur tai toli, toli ir vėl pergyve
na tą stebuklingąją meilės pa
saką.

Tik vienas šiukštus ir šlykš
tus judesys advokato ir... Da
nutė atbudo, žavingumas din
go... Pasaka nuskrido ir ji, vie
toj žavingos ir skaisčios svajo
nes Tumanovo, pamatė gyvu
lio aistra degantį jo veidą.

Nuo tos dienos klausimas 
antrakartinio Danutės ištekėji
mo buvo išspręstas neigiamon 
pusėn. 

♦ ♦ ♦
Praslinko dvidešimts metų. 

Neilgai trukus po Simono mir
ties numirė ir Ona, tik Dimitri
jus baigė gyventi septintą de
šimtį, rūpindamasis dukterimi 
ir džiaugdamasis anūko gabu
mais karo srity j.

Lioną Dručkis metai atgal 
baigė karo mokyklą ir gyveno 
vienam kavalerijos pulke, ma
žam miestelyj ties Austrų sie
na.

Tamsios, žibančios akys, rus
vas veidas ir nedideli juodi 
ūsiukai, labai tankiai, pažiurė
jus ant sūnaus, primindavo Da
nutei, kokį tai liūdną, miglotą 
atsiminimą, lyg koki seną, senai 
užmirštą sapną.

Lioną Dručkis buvo laikomas 
pulke geru kavalerijos kari
ninku. Jodinėjimas, barljeras ir 
voltežiruotė buvo jo silpnybė, 
be kurių jis gyventi negalėjo.

Atėjo liepos mėn. 1914 metai.
Netikėta žinia, žaibo greitu

mu, pasiekė mažutį miestelį 
apie mobilizaciją ir karą.

Sulig mobilizacijos plano 
kavalerijos pulkas turėjo būti 
pasiruošęs žygiuotėn per parą 
nuo mobilizacijos paskelbimo.

Po priedanga pasienio sargy
bų, pulke gyvenimas kaip van
duo užvirė. Visur girdėjosi lin
ksmas arklių žvengimas, lyg ir 
prijausdami bendram sujudi
mui. Iš atsarginių sandelių 
buvo išdavinėjami nauji balnai, 
rūbai, amunicija ir šautuvai. 
Krovė gurguoles ir perkausti- 
nėjo arklius.

Mažiukas miestelis nepapras
tai gyvas liko. Galvatrūkčiais 
lakstė pasiuntiniai, bildėjo šo- 
vindčžės, tratėjo lauko virtu
vės. Raitoji artilerija išsiraši
nėjo į vietas. Prie privačių bu
tų, kur daugiausiai gyveno jau-i 
ni karininkai, dežuravo po du, 
po tris žydus, norėdami atgau
ti iš skolininkų skolas, neš ryt 
jų pinigai gali atsidurti atakoj, 
o vekseliai ir visokie kvitai pa
lauks taikos konferencijos.

Septyni kilometrai nuo mies
telio, kitoj pusėj sienos, buvo 
ir nedidelis miestelis, kuriame 
taip-pat stovėjo kavalerijos da
lys, likusios dabar priešo dali
mis.

Vakare pranešė žvalgyba, 
kad priešo įguloj darosi tas 
pats, kas ir pas mumis. Kava
lerija ruošiasi žygin, vadovau
jant pačiam divizijos generolui. 
Perrišimo punktas ir gurguo
lės, patogumo (lėliai, patalpinti 
pridengtoj vietoj už miestelio, 
o žmonės čia pat palapinėse. 
Mobilizacija priešo pulkų dar 
neužbaigta, todėl . naktį laukti 
netikėto užpuolimo įš pusės 
priešo nebuvo reikalo.

Lioną Dručkis pilnas jaunos 
energijos, kartais ir be reikalo 
slankiojo visą dieną po karei
vinę repetiruodamas savo būvį, 
kad mūšy j nebūtų blogesnis už 
kitus. ,

Atbėgęs vėlai vakare savo 
kambarin, jis atsiminė, kad mo
tinai reikia parašyti keletą žo
džių, bet jo kolega Krivcovas 
įtikino, kad laiškas iki namų 
vistiek nedaeis taip kaip trau
kiniai jau nebevaikščloja ir 
paštas evakavosi, o geriau nu
eiti . kliuban ir išgerti stiklelį. 

»

Naktis praėjo ramiai. Auš
tant buvo gautas įsakymas, 
nuo divizijos vado, gusarams 
išeiti. Bet eiti nepirmyn prie
šo link, o į rytus atgal.

Gurguolė išvažiavo pirmuti
nė, o už jos po dviejų valandų, 
su dainomis ir muzika “iš de
šinės po tris” išsitiesė ilga juo
sta eskadronų.

Kodėl traukiamės?... — 
taip galvojo gusarai, o daugiau
siai jauni karininkaį-kornetai. 
Bet divizijos vadas prityręs 
kavaleristas žinojo ką darąs.

Penkioliktam kilometre nuo 
miestelio prie gusarų prisijungė 
kazokai. O šone nuo kelio ne
didelio upokšnio miške, buvo 
paskirtas poilsis.

Dabar jau niekas nieko nesu
prato.

Temstant be gurguolės ir 
baterijų, visa raitoji rinktinė 
traukė šunkeliais rubežiaus 
link, bet ne į savo miestuką, o 
kur kas į pietus. Ir tiktai, kuo
met vidurnaktyj nuvertė pa
sienio stulpą, eskadronų vadai 
pradėjo suprasti, kas bus to
liau. Kuomet pašnibždomis bu
vo gautas įsakymas nerūkyti, 
nekalbėti, šautuvais nebarškin
ti, visoj rinktinėj užviešpatavo 
tyla, dargi ir arkliai lyg nujau
sdami momento svarbą stengė
si eiti kiek galima tyliau ir 
neprunkšti... Jauni kornetai pa
skendo svajonėse apie kavaleri
jos ataką su tikslu paimti prie
šo vėliavas, pabūklus ir pačius 
generolus — vadus.

(Bus daugiau)

Gražus-Ekanomiįos
PAVYZDIS

Nėra kitos vietos visam 
dideliam Chicagos Real Es- 
tate lauke, kur taip tvirtai, 
taip angštai butų sujungti du 
svarbiausieji dalykai real es- . 
tate, būtent: grožė ir ekano- 
mija.

Šių namų grožė yra lygi 
brangiausiam distriktui Chi
cago je; o ekanomija yra taip 
didelė, kad kiekvienas gali 
lengvai nusipirkti ir dar leng
viau išsimokėti.

Šis 4-rių augštų namas, 
3 po 5 kambarius ir vienas 3 
kambariai, galima nupirkti 
įmokėjus tik $2,500. Likusių 
sumą po $150 į mėnesį.

Kaina tiktai $23,500

Apart grožės ir ekanomijos, 
čia yra geriausia transportacija, ir 
didžiausis išdirbystės centras, kur 
šimtai tūkstančių darbininkų turi 
sau užsiėmimus ir gerus uždarbius. 
Čia yra didžiausia ir gražiausia lie
tuvių kolionija. Iš čia gali be persė
dimo pasiekti didmiestį ir lengvai 
susisiekti su visomis Chicagos dali
mis, / ... r

Šis dviejų augštų namas, 2 po 
4 kambarius, su “Indoor Bed” ir vi
sokiais patogumais, galima nupirk
ti įmokėjus tik $1,500 ir likusią su
mą po $60 į mėnesį.

Kaina tiktai $12,650

Dar daugiau. Ši kolionija savo 
nepaprastu augimu, davė progos 
tūkstančiams žmonių, daugumoj 
lietuvių, uždirbti didelius pinigus ir 
žymiai pralobti. Niekas negali už
ginčyti, kad ir šios nuosavybės pa
kils kainoje į trumpą* laiką. Drąsus 
lietuviai, toliau matanti lietuviai, 
čia turi progos pasidaryt sau tur
tus, su menka pradžia.

Ši 5-kių kambarių bungaloyv 
yra puikiausios konstrukcijos ir vi
sais patogumais. Galima nupirkti 
įmokėjus tik $350; likusią sumą po 
$50 į mėnesį.

Kaina $7,500 ir augščiau

Čia taipgi rasit geriausį patarnavimą, 
kurį suteiks jums lietuvių skyriaus vedėjas, 
Edvardas Bakšcvičius ir visa musų organi
zacija; rasit teisingą kontraktų ir pardavi
mo aktų sudarymą, ir visišką apsaugą jūsų 
investuotiems pinigams. Ateikit ir persitik- 
rinkit!

ED. W. BAKŠEVIČIUS, Vedėjas
4336 So. Kedzie Avė., Tel. Lafayette 8600
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Daug vietos 
Automobiliams 

Prie šios 
Bkko Ilgumo 

K rautuvės

Išpardavimas
Praaidė* 
Sukatoj 

8:30 
Kyto

A. A. Esbė nautikyba, nes iki šiol ištisai

KLEIN BROS
20 auti Halsted Street

V. Šidlauskio “Šešializmas”'
l

(Tęsinys)

Extra Pirkinys Dresiu
2,100 Moterų ir Merginų Naujų Pavasarinių Dresių Geriausių Stylių 

ir Modelių parduodamos po

Pavasarines Miegi amos Spalvos
Goya, Juodos, Queen Rose, VVood Shades, Toast, 

Peach, Orchid ir daugelis kitų

šiai ynu išpardavimus išpardavimų! Pačioje pra
džioje pavasario mes pasiūlome 2,100 puikių frocks 

lahai pigiomis kainomis

Gražus modeliai tinkanti dėvėjimui po plot, dėl 
sjorto, biznio ir vakare. Visos naujų stylių—tier si
jonai, bouffant ir balloon rankovės. Dviejų šmotų 
efekto. Shirred s jonai. Embroidered modeliai. Jums 
tikrai patiks modeliai.

Naujausias Materiolas
Turtingo Fiat Crepes, Puikus Canton Crepes, Gra

žaus Georgettc ( repe. Naujo ( repe Elizabeth, 
Dviejų ir Trijų Spalvų Efekto.

Kiekvienas Kubas Pirktas už $25 ar Daugiau, 
Galima j| Gauti 6 Mėnesiams Kredito Planu

Mieros dėl Moterų ir Merginų 
14 iki 52'/2

jusKONTESTANTAS?
V* 1 4,< j

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernare! up-right pianą? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
j “NAUJIENAS”.

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste, 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ” 
Kontesto Vedėjo priimti mane į Kontestantus ir suteikti, rei
kalingas informacijas:

Mano Vardas Pavardė ......................................... .....................
Adresas .......................................................................................

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite ir prisiųskite j 
“NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

Naujienų" Kontesto Departmentas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pagal žurnalo “Sofija“ (str. 
“Pas’iiuliožiura ir menas”, 1923 
m.) nuomonę, renesansas yra 
nustelbęs religiškumą dėl to, 
kad jis ptolomėjišką ribotų pa- 
sauliožiurą pakeitęs neribotąja 
kopernikiška ideologija. Nes be
rilio luinas, kaipo negalįs būti 
adekvatišku (iinanentišku) 
žmogaus protui ir valiai tuo
pačiu metu negalįs sutverti nei 
tikro religiškumo, nei tinkamos 
jam pasaulio£iuros, kurios po
būdis' visada esąs ribotumas. 
Lyg ir sekdama šitų viduram
žinę ideologiją visuomybė sten
giasi apsiriboti taip protiniu 
taip voliuntariniu atveju, šis 
visuomybės ptolomeiškas apsi
ribojimas kai kuriais atvejais 
daromas beveik be jokios ato
dairos.

Visuomybės ontologiškas li- 
mitiškumas matyti tarp kito ko 
iš jos kūrėjo žodžių: “Sietyną 
tegali turėti pasaulis vien pras
mėje žemė, o ne musų saulės 
sistema ar visuma, (kosmo
sas)” nors “jį turi ne vien žmo
nės, bet ir kiekviena gyvūnų 
veislė”. Bet kadangi, pasak 
visuomybės, “sielą teturi vien 
“gyvi” daiktai, tariant — visi 
organiškieji nedaliai” tai iš to 
tik kų pacituotų žodžių išeina, 
jog gyvybė egzistuoja tik že
mėje ir kad, nekalbant jau apie 
visą visumą, gyvybės neturi 
net saulės sistema. Apart že
mės visada visuma, pagal vi- 
suomybę, yra negyva! Toliau 
cituodami randame, kad “neda- 
lio dvasia-siela, vėlė ir piktė— 
yra neišjungiamai surištos su 
kimu (medžiaga), arba, kitaip, 
kadangi medžiaga neišjungia
mai surišta su siela, o ji tik 
ant žemės, tai visumoje (kos
mose)... ir medžiagos, t. y. ne
gyvo daikto, taip pat nėra. O 
jei ten nėra nei gyvo nei ne
gyvo daikto, tai ten nieko nėra, 
kitaip visas pasaulis, visa vi
suomybės visuma baigiasi čia 
ant žemes už kurios rubežių ne- 

! ra net jokios vališkos “bery- 
i bes nežinios” o stačiai onto
logiškas nulius!

Čia ir vėl turėjom susidurti 
su aukščiau (“C”) /aprašytu 
visuomybės racionališku nihiliz
mu. Tuo pačiu priename vi
suomybės morališkų “ptolomė- 
iškumų”. Tai nėra savotiškas 
antroponcentrizmas, kuris tėra 
dar tiek platus, jog gali pereiti 
musų žemės ribas (pav., atsi
durti ant Marso, etc. ir būti 
pritaikytas tariamam marsie- 
čiui), tai nėra grynas geocen
trizmas, o kaip pamatysime, 
ypač morališku atveju, tai yra 
dar siauresnis dalykas.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

—“kūdikis, beprotis, nedorėli
tėra žmogystė” sako visuomy- 
b6 50 savo “evangelijos” pusla
py.

Neišlaikius etiško “ptolo- 
mėiško” minimumo egzamino, 
visuomybė, žinoma, labai toli 
atsiliko nuo begalinės “koperni
kiško” religiškumo maksimos.
Ji atsiliko net nuo niešeaniškos ‘augo.

tokio mokslo niekas neskelbė”. 
Manding,/ autorius labai klysta 
taip manydamas. Taip religija, 
knipo santykiavimas individua- 
liškos sielos su Dievu, taip re
ligija, kaipo kolektyvinė kūry
ba ir socialinė kulto, dogniato, 
religines bendruomenes ir iera- 
cija (H gel) ar emocionalinis 
(Scbleiermacber) arba voliun- 
tarinis (Kant) gaivalas, ar jų 
mišinys, visvien ji turi būti 
daugiau originalinė vienalytinė, 
ne kaip sudėtinė, arba panaši j 
kitas religijas, arba į tą isto
rinę aplinkumą, iš kurios ji iš- 

Bacionališkai žiūrint ji

Bulgariška žolių Arbata
Gerkit karštą eidami gulti.
Del PRAŠALINIMO SLOGŲ.
Del sustiprinimo kepenų. Del tin

kamo ėjimo lauk. Bulgariška Žolių 
(Kraujo) Arbata yra sudėtinė iš gry
nų žolių. Ji pataisys kraujų ir už
laikys jumis sveikais. Parduodama 
visur vaistinėse arba prisiunčiama 
apdraustu siuntiniu, 1 didelė šeimy
nai degute _$1.25 arba 9 dėžutės $9.15 
arba 6 dėžutės $0.25. Adresuokite 
U. H. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 100 Marvel Build- 
ing, Pittsburgb, }’a.

Brighton Music & 
Jewelry Store

amorališkos etikos ir tapo an- 
(imorališka. Beligija gali būti 
arba kosmiško (visumos) aky- 
račio, arba bent pasauliško (že
mės prasme), arba kaipo reli
gija ji netesi. Visuomybė gi, 
apsiribojusi ir ontologiškai ir 
etiškai, netesėjo ir pirmu ir 
antru atveju.

b) Visuomybė, kaipo Religija, 
yra Anachronizmas.

V.. Šidlauskas rašo, “kad vi
suomybė nors ir esanti sinte
tiškai sudaryta ir iš kai kurių 
kitų tikybinių ir filosofinių sis
temų, bet visdelto ji yra pilna

yra savaiminga daugeriopa ipo- 
statiška sistema, o vol i notariš
kai žiūrint gyvas procesas (L/ 
Karsavino prasme); ir pirmu ir 
antru atveju šis si ritėm a-proce- 
sas yra lyg ir nedaloma organi
zacija, kurios bendratis, (pasak 
Karsavino) yra konkretiško 
daugumo vienybė, arba “daug- 
vienata”, bet ne sintezė. Del to, 
perdidelė religijų sintezė bei 
kompiliacija vargu bau gali 
virsti netik “nautikyba”, bet ir 
bendrai religija.

Expert Watch Repairing
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil

onai garantuojamas. Taisome visokių 
IšdirbyšČių didžiausius ir mažiausius.

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

Tel. I>afayette 4223
Plumbing', Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

(Bus daugiau)

< $10.000 ATcX policy
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusivc

Life ....................... .......................... .......... $10,000.00 $500.00
Both Hands ................./............................. 10,000.00 500.00

Both Feet ....................................................10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes . .. ............... 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot.......................... 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye........... 10,000.00 . 500.00

One Foot and Sight of One Eye............... 10,000.00 500.00
Either Hand ................................................ 5,000.00 250.00
Either Foot ................................................. 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye .................................. 5,000.00 250.00 •

Skaitykit ir Pag'alvokit
I

Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

■

Visuomybės socialinės mora
lės limitiškumas aiškiai matyti 
jos rasinėje ir tautinėje pažiū
rose. Logiškai, “ptolomėiška” 
pasauliožiura bent stengiasi sa
vo religiškumu apimti visų že
mę ir savo vienodą moralę iš
plėsti tarpe visų jos gyventojų. 
Nes tai yra juk minimum pre
tenzijų. kurias turi kiekviena 
iki šiolinė religija. Vifruomybės 
minimumas daug mažesnis. Jos 
moralė nevisiems vienoda; ji 
pav., atiduoda pirmenybę bal
tosioms rasėms prieš juodąsias, 
etc., o tarpe baltųjų rasių ji 
atiduoda pirmenybę jos naujau 
“išrinktiems izraelitams” — 
lietuvių tautai ir lietuvių kal
bai. šitas visuomybės “judaiz
mas” dar labiau menkėja (siau
rėja) ten, kur kitose religijose 
jis a priori turi didėti. Būtent, 
bendroje žmogaus moralėje jis 
pasidorė žemesnis už papras
čiausių, net gyvulių globos, eti
kų. Atpenč christianizmui ir 
gal atatinkamai kai kurių lau
kinių tautų (žudančių paliegu
sius senius) ir senovės Spartos 
(mėčiusios savo vaikus nuo tam 
tikros uolos) etikai, visuomybė 
skelbia: “Neatimk žmogui (ne 
žmogystei) gyvybės” (pusi. 26). 
Išeina jog žmogų negalima už
mušti, bet žmogystę galima? 
Na, o kas gi yra žmogystė ? Ogi

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų narįai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir, kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
17Ž9 S. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ.............
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

Į Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

I I Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu J savai
te 18 centų.

I I Siuntinėkįt man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .............................................     Amžius ...........
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas .............................................................................

Gatvė Adresas

Miestas...........
Ųžąiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

( Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
kletkutę 

paženklinimui 
savo 
atsakymo

Valstija
.... Apt.
Tel......

V 
■
H

■
»
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Penktadienis, Vas. 4 d., 1227 NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. Prezidentas 
Ghicagoje

Širšių lizdas aprimo
Komunistiškos širšės, kurios 

į buvo susisukusios sau lizdą 
at- SLA. 36-toj kuopoje truputį 
St. iaprimo. Pereitų trečiadienį,

Smarki eksplozija su
purtė Bridgeportą

Bridgeportas
šiandie S. E. Vitaičio prakalbos

Vakar dienų smarki eksplozi
ja supurtė visų Bridgeportą ir 
skerdyklų distriktų, bet buvo 
jaučiama veik visoj pietinėj mie
sto daly, veik iki 95 gatvės į pie- storius S. E. Vitaitis. Prakal
tus ir iki Diversey šiaurėj. Eks- bas jam rengia SLA. 36 kp. 
plozija ištiko Acme Oxygen Co.; 
dirbtuvėj, puc \w uus iiiniunm^ n, hcb iuca viviuun
gt.) Road ir Racine Avė. Eks- nętik įdomu, bet ir svarbu už
plodavo 1,000 kubinių pėdų hy- girtai iš tiek toli atvykusį sve- 
drogeno kubilas, kuris stovėjo čių, be to dar organizatorių di- 
lauke. Eksplozija buvo tiek džiausios lietuvių organizacijos 
smarki, kad veik visai sugriovė ir jos organo redaktorių, 
dirbtuvę, sunaikino mašinas ii* 
apgriovė kitas artimesnes dirb
tuves, o visoj apielinkėj, per ke-, 
lėtų blokų išbirėjo langai. Iš dar-| 
bininkų tečiaus sužeista tik pen
ki, ir tik vienas jų sunkiau, o 
kiti sužeisti lengvai. Nuostoliai 
siekia $130,000. Bet jeigu kubi
las butų buvęs viduj, tai eks-1 
plozija butų buvusi dar smar
kesnė ir butų daug daugiau nuo- p. ip. Grušų giminių, draugų ir 
stolių pridariusi, o gal ir žmonių pažystamų. Smagiai pasišokę, 
butų žuvę. I pasilinksminę, pasišnekučiavę,

 apie 12 v. nakties susėdo va
karieniauti. Vakaro vedėjas p.

i Dambrauskas pristatė vieną ki
tą pakalbėti. P-as Juozas Ka- 

R1S- tėnas pasakė, kad nors čia tu
rime tris Aldonas, bet nėra tos, 
dėl kurių šis vakaras yra su

Šiandie vakare, Mildos sve
tainėje, kalbės svečias iš New 

,Yorko; — “Tėvynės” Redakto
rius ir SLA. generalinis organi-

VisF kviečiami j šias prakal- 
prie Pershing (39 bas atsilankyti, nes kiekvienam

VANAGAIČIO-PO4ĖLOS
TYNĖS

Vienas iš Rengėjų.

Pagerbė A. Grušaitę.

Sausio 29 d., Lietuvių Audi
torijoj, įvyko netikėtas vaka
ras, surengtas pagerbimui p-lės 
Aldonos Grušaitės už jos pasi
žymėjimų muzikoje tarnavi
mą lietuviams. Susirinko gra
žios publikos apie 200 žmonių,

' Nejuokai, o tikra 
Vanagaitis laimėjęs Clevelande Į šaitgs Kada bllV0 
ristynes su Sarpalium, iššaukė šis vakaras, Aldona 
Požėlų. Žinoma, Požėla su mei
lia šypsena priėmė Vanagaičio 
pakvietimą. Kur ir kada jiedu 

Vanagaitis, 
mątomai, bijo ir užtraukė lai
ką, kad galėtų išsiįreniruoti. 
Sarpalių jis apmovė už šimtą, 
bet Požėlos nei už du nepaimsi.
Tas žmogus savo čempionato 
neatiduos nei už tūkstantį. Va
nagaičio šonkauliai braškės-bra- 
škės, galva svaigs-svaigs, nu
gara ilnks, links.

Padaužos galanda plaktukus!................................ -
pergalėtojų daužyti. Tai bus[ p.ia M< Zolpienė pasakė: 
“fonių”... Tokių ristynių Chica- Aš ištiktųjų gerbiu p. Grušą, 
ga nematė niekados. Požėla sa- kad jjs> neturtingas 
ko nebijąs Vanagaičio nei ant:ga|5j0 taįp daug 
nago juodymo. * Pamatysime.
Aš už Požėlų 25 dol. prieš Va- nanti> ^ad p 
nagaitį kvoterį! —Sportininkas butų galėjęs atlikti tokį,

teisybė, rengtas. Nėra čia Aldonos Gru- 
rengiamas 

Grušaitė 
buvo norėta pa-

risis, — nežinia.

nežinojo, 
daryti jai surprise. Bet ji pa
darė mums. Jai atsitiko darbas, 
sutarė ir turėjo skubiai išva
žiuoti. Aldona Grušaitė visų 
chicagiečių yra žinoma ir myli
ma, nes 
visiems 
karuose 
sunkiai
dirbtų, kaip dirbo Aldona Gru
šaitė, apie lietuvių ištautėjimą 

Į Ghicagoj nebūtų nė kalbos, — 
; visi lietuviškai kalbėtų.

P-ia M. Zolpienė

ji nuo mažens visur ir 
tarnavo, grodama va- 
ir koncertuose. Ji yra 
dirbusi. Jei kiti tiek

Laiškai Atėję Naujienų
Ofisai! '

Prašom ateiti 
ofisų atsiimti šituos laiškus, ne; 
busim priversti siųsti k r aso n.

žmogus, 
muzikoj iš

mokinti savo vaikus. Ji nema- 
Grušas vienas 

nors 
ir prakilnų, bet sunkų darbą, 
koks yra išmokinti muzikos 
vaikus. Aš kaipo moteris, sa
ko ji, prijaučiu p-niai Grušie
nei vaikų motinai, už jos dar
bą, rūpesčius ašaras ir tt. P-ni 

Į Naujienų Zolpienė tikrai rimtai įvertino ..„i-  »•.. jr

Bielskis J.
Breskus, Jonas 
Brown J.
Biliachas Joseph 
čekanavičius Y. Prof. 
Ghavey J.
Dubauskas Misa 
Grib. Veronika 
Geniotis S. 2 
Gestautienė E.
1 loekstra Thomas 
Isolenas A.
Jakaitis J.
Kazlauskas Chas, 2 
Kairis M.
Kanar James 
Kavalas J. V. 
Kasiulis A. 
Kaitis P. M.
Klimas J.
Kaudis John 
Lelingis Joseph 
Mahicn M.
Megass Chas.
Mesic Luką

h 
ha

Vakar apie 12 vai. dieną 
vyko SLA. Prezidentas, p. 
Gegužis, dalyvavęs angliakasių (Lietuvių Auditorijoj įvykusiam

* Indiana- mitinge buvo jaučiama aiškiai 
Kadangi kelionė iš In-' meditacijinė, o ne revoliucinė

unijos konvencijoje, 
polis’e. ]
dtonapoliso Chicagon neilgiau- dvasia visame komunistų lage- 
sia, tai p. Gegužis nutarė pa- ryje. <
simatyt su šios kolionijos SLA.'nis nebenorėjo statyti Pildoma- 
darbuotojais ir pasikalbėt su jai tarybai reikalavimų, o paal
savo ir Pild. Tarybos įgalioti- tenkino vien tik pageidavimais; 
niu p. Vitaičiu, kuris šiuo tar-Jr pil. Andrulis vilties nebete- 
pu darbuojasi Chicagoje. j Kęs ramino ir ragino draugu-

Gerbiamų svečių pasitiko &us nusilenkti ir, pagalinus, ir 
stotyje organizatorius Vitaitis'pats kuopos prezidentas atsisa- 
ir Dr. A. J. Karalius. Chicagon į kė net ir pageidavimus statyti, 
jisai atvyko geram upe, nes

Jau ir prezidentas Yuk-

Kuopa turi apie 20 delegatų 
į 2-rų apskritį ir yra labai gai
la laiko, kada tie delegatai pra
deda “rportuoti”; vienas nieko 
neatsimena, kitas biskį atsime
na, trečias pastabų padaro, ket
virtas papildo, penktas naujų 
tarimų suranda, šeštas priedą 
padaro ir tt ir tt. Taip ir šia
me susirinkime apie valandų 
laiko “raportuota” apie konfe
renciją, kuri nieko nenutarė ir 
nieko nenuveikė!

♦ * *

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Visas mitingas tokiu budu 
angliakasių konvencija, buvusi praėjo gana ramiai, net ir pil. 

pasibaigusi1 Adomui Micevičiui, tam nenuil
stančiam Susivienijimo sargui, 

praleisti tik porą pastabų tereikėjo pa- 
Jisai dar^t. Bet 36-ta kuopa jau tu-

labai sėkminga ir 
greičiaus, negu paprastai.

P. Gegužis ketina \ 
Chicagoje keletą dienų, 
veikiausia bus SLA. 36 kuopos Jas laikas kaip nieko naudingo 
tardyme, kuris įvyks ateinantį nenutaria ir nepadaro, 
sekmadienį Lietuvių Auditori
joje. Gal-but, kad tame tardy
me i>ats Prezidentas paims va
dovavimą į savo rankas.

Be to, SLA. vadas ketina at
silankyti ir kitose Chicagos bei 
apielinkių kuopose. Vakar va
kare jisai rengėsi būti 129 kp. 
susirinkime, o šiandie keliauja, 
rodos, į Indiana Harbor kuopos 
mitingą.

Prezidentas 
bai malonaus 
todėl netik 
bet ir savo mokėjimu apseiti su 
žmonėmis, jisai daug prisidės- 
prie sustiprinimo dvasios ir 
atsteigimo santaikos vietinėse 
SLA. kuopose.

Pasibaigus mitingui ir 
gurnui narių išsiskirsčius 
sidėjo komunistinių širšių mi
tingas. Buvo kalbėta kų komu
nistai turi daryti ateinantį sek
madienį kada įvyks kuopos tar
dymas. Buvo du klausimai: 
vienas — visai ignoruoti tar
dymų; kitas—eiti į tardymų su 
triukšmu; bet taip ir paliko ne
nutarta —komisarai turės tuos 
klausimus galutinai išspręsti.

— Reporteris Pupa.

T eatras

dau- 
pra-

Muzika

Gegužis yra la- 
budo asmuo, ir 

savo autoritetu, vakaruose, pereitų sekmadienį 
j davė labai jaukų koncertų irgi 

f j jaukioje žydų svetainėje Lawn 
Manor Community Cėntre, prie 
pat Marųuette parko.

Smagi ir labai patogi kon
certams svetainė, rinktinė pub- 

Rengia svečiams pagerbti;r'**t) I atmosfera, kurioj kiekvienas

vakarienę

Nievviedomas J. 
Peklis Peter 
Petkus Alex 
Badžius U.

Stevens Carl 
Shalpaitis A. 
Skurauskis K. 
Schwager K. 
Stankus A. 
Siusz T.
Stokus, A. 
Vasiline A. 
Yogai V.

i ir šio vakaro rengėjų 
ipadinių sunkų darbą. Ji kalbė
lio tikrai vyriškai.

P-as J. Grušas padėkojęs 
publikai už nuoširdumą ir jo 
dukters Aldonos prijautimą 
sako: Aš manau, kad buvo 
žmonių, kuriems nepatiko, kad 

• buvo kviesti į ųį vakarą. Bet 
liko daug tokių, kurie mielai 
butų čia buvę, jeigu juos butų 
kas pakvietęs.

Liko parodytas gražus $150 
vertės trumpėtas, kurį chica- 
giečiai nupirko dovanų Aldohai 

, Grušaitei. Jai nesant, publika 
pareikalavo, kad p. Grušas ant 
jo pagrajintų, ką jis ir padarė.

Dr. A. Karalius, kuris visų 
vakarą buvo linksmas, labai 
prijuokino publiką savo juoke
liais
kada kiti kalba, rašo, apie lie
tuvių ištautėjimą, partijas, ir 
kitus galus, p. Grušas paėmęs 
kornetą sakąs .reikia pust, 
pats pučiąs ir savo dukterei 
liepęs pust. Kad visi į vieną 

1 daiktų pustų, vietoj pešęsi, .vi
siems butų gerai.

Buvo manyta, kad Aldona 
sugryš Chicagon iki pabaigai 
sausio, bet dėl nekuriu priežas- 

! čių nesuspėta tai padaryti. Ne- 
j kurie svečių stebėjos, kad į to- 
; kį vakarą susirinko daug jau
nimo, kas Chicagai nepaprasta, 

j Paminėtina ir tas, kad nesima
tė, kad kas butų įžeidęs, ar 
nors mažiausia netvarka butų

■ buvus. Orkestrai buvo geri; 
vienam užbaigus groti, atėjo

teikia pust”. Esą

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATĘ 

BANKO

. 1800 So. Ashland Avė.
Valandoj:.

Nuo 2 iki 4:30 ir“nuo .7 iki 10. Nedė- 
lloj nuo 2:8(j ikV po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd. W i

< TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir augičiau

lietūVIs AKIŲ SPECIALISTAS 
j Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamų akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati* 
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas imi elektra, parodančia ma* 
žirusial klaidas. Speciali atvda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedllioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė. 
Boulevard 7589 l

II. "''/Ijl "PJĮ 1 " ' ........ <

J . F. R ADŽIUS 
Pigiausias Lietuvis 

Graburiąs Chicagoje 
Laidotuvise patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų lidirby- 
stds.

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

A f A
FELIKSAS GRIGORAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Vasario 2 dieną, 
6:00 valandą vakare, 1927 m., 
sulaukęs 43 metų amžiaus; gi
męs Lietuvoj. Amerikoj išgyve
no 21 metus, paliko dideliame 
nubudime moterj Elzbietą, sūnų 
Antaną 14 metų, 2 dukteris: 
Veroniką 12, Oną 5 m. Brolj 
Liudviką ir brolienę Olimpiją, 
seserį Antaniną Balsevičienę, 
švogerį Vincentą ir seserį Alek
sandrą. Lietuvoj 2 seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 12638 
Emerald Avė., W. Pullman, III.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, 
Vasario 7 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į šv. Petrei ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtus i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Felikso Grigora- 
vičiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius V. Adomavičius, Telefo
nas Lafayette 4864.

Vietinių artistų koncertas pianu J. Byanskas. !
-----------  Į Taigi, kaip matote, koncertas 

Musų vietiniai artistai, kuriuos buvo be didelių pretenzijų, be 
mums nuolatos tenka girdėti operų arijų, bet už tai buvo 
ir gėrėtis kitų koncertuose ir'gerai išpildytas. Man patinka 

'S. Krasauckienė. Ji ne dainuo
ja, bet stačiai gyvena dainoj; 
balsas gi jos gerokai išlavintas, 
lankstus ir lengvai valdomas, 
kuogeriausiai perduoda jos per
gyvenamąją dainoj jausmų. J. 
Ramanauskas gi padaręs dide
lio progreso dainavime ir jau t 
gtfrokai pralavinęs balsų; dar 
nėra liuosas dainavime. Dar jis 
turi daboti savo balsų, dainuo
ti labai atsargiai, todėl dar 
jam stinga liuosumo ir ekspre
sijos. Bet apgalėjęs didesnių 
kliūčių, su laiku jis, reikia ti
kėtis, apgulės ir šių kliūtį tik
rai geram dainavimui. Tai duo
da vilties ir tai, kad jis sudai
navo “Augštai pakelkime taurę 
linksmybės” tikrai gerai — 
liuosai ir su jausmu. M. Yoza
vitas, kuris dabar rečiau rodo
si musų koncertuose, irgi daro 
didelį 
kurių 
tiste, 
musų
tojauja lietuvių konservatori
joj, mokina lietuvių vaikus — 
jaunuolius (o gali koks mėlina- 
kis lietuvis ir jos širdelę pavi
lioti—kas žino?, yra stebė
tinai gera smuikininkė, 
daug gerų smuikininkų, 
mažai yra tokių, kurie 
daug jausmo įdėtų, taip 
išreikštų smuiku, kaip 
Raben. Ji bus pirmaeilė s; 
niūkė, ne vien i 
bet visoj Amerikoj. J. Byans- _ 
kas šiame koncerte nepasirodo /■ 
kaipo solistas, bet vistiek visi 
mes žinom, kad jis yra vienas 
iš geriausių pianistų.

Publika, kurios buvo apie; 
200, pilnai įvertino šį koncertą 
ir tikrai juo gėrėjosi. Po kon
certo buvo smagus šokiai.*

Tai buvo pirmas koncertas M 
Marųuette parko apielinkėj, 
kažin kodėl mažai matėsi 
apielinkės lietuvių. — Ks.

. koncertas turėtų būti duotas, 
j kad jis butų kiekvienam malo- 
i mis ir kad butų tinkamai su- 

keliomsi pnuitas ir įvertintas. KoncertųKadangi Chicagon 
dienoms atvyko didžiausios lie-.reng§ patys artistai, todėl tai 
tuvių organizacijos, Susivieniji- gaibllį jr buvo taip rūpestingai 
mo Lietuvių Amerikoje, prezi-j surengtus. Programas irgi buvo 
dentas St. Gegužis ir tos orga- rūpestingai parinktas ir tinka- 
nizacijos organo levynės Re- maį ^tvarkytas, taip kad kiek- 
daktoiius S. E. Vitaitis, kuris;vįenas artistas, galėjo parodyti 
dabar eina- SLA. generalinio vjsas savo artistines pajėgas, 
organizatoriaus pareigas, tai Koncertą atidarė pianistai J
kad tuos svečius tinkamai pa- byanskas ir M. Yozavitas su-
sitikti ir juos pagerbti, SLA. grodami keturiomis rankomis
6-tas apskritys rengia tų sve- iabaj gyvą Chopino “Military
čių pasitikimo ir pagerbimo p0įonaise,” 
vakarienę ateinantį sekmadienį, | - - - --
vasaiio 6 d., 6:30 v. vak., Mil- j<urį gražiai sudainavo 
dos svetainėje. x Kadangi sye-[kaus «<AŠ augau 
čiai tik kelias dienas yiešės “Pamylėjau vakar
Ghicagoj, tad vakarienė yra sunkįa> beį jauąpiingų ir gra- 
iengiama paskubomis ir jokių “Mano sieloj šiandie šven-
atskiių kvietimų niekam nebus kurioj dainininkė geriausia
siuntinėjama. Kas prijaučia pUSirejškė ir sudainavo su ste- 
tam darbui ir kas nori arčiau spėka ir jausmu,
susipažinti su šiais dviem dar-' jų. Yozavitas tikrai gerai pa- 
buotojais it vadais didžiausios a|zuri,1|1;n/1 caLutotn “i.imiu” 
lietuvių organizacijos, kuri vien' 
Chicagoj turi apie 
narių, te ateina į šią vakarienę. 
Ypač yra raginami dalyvauti 
šioj vakarienėj SLA. nariai, kytoja Beethoveno konservato- 
kad susipažinti su savo organi-: rB°J> kur* šiame koncerte da

lyvavo kaipo viešnia, savo “už
kerėtu” smuiku stebėtinai ge
rai pagrojo Buch-Kreislerio 
“Gavotte”, Brahm “Vengrų šo- 

| kis No. 1” ir dar vieną kurinė-

Po jų sekė S. Krasauckienė,
» Šim- 

pas tėvelį,” 
ir Kelpšos

progresų. Lulu Raben, 
irgi skaitau “musų” ar- 
nes ji tankiai dalyvauja 
koncertuose, o ir moky^-

2,000 d0<

skambino sekstetą iš “Lucia 
ir gražų kūrinėlį iš “iMaskara-

P-lė Lulu Raben, smuiko mo-

zacijos prezidentu ir savo orga
no redaktorium. — S.

Šiandie p. Vitaičio 
prakalbos Pirmųjų dalį programo užbai

gė tenoras J. Ramanauskas 
gražiai sudainuodamas J. žile- 

i “Nubudimo valanda”, 
t A. Kačinausko “O kaip miela 

dainelę ang-

SLA. 36-ta kuopa rengia 
prakalbas “Tėvynės” redakto-j 
riui p. Vitaičiui, kurios įvyks jžuirsti» h. viena 
Mildos svet., pradžia 7:30 vai 
vakare.

Ponas Vitaitis dabar eina pa
reigas generalinio organizato
riaus ir jis gali daug pasakyt 
apie Susivienijimų. O Susivie
nijimas yra vienintėk’ lietuvių 
stambi organizacija, kuri jun
gia krūvon visus Amerikos lie
tuvius. Susivienijimu turėtų 
susirūpinti visi lietuviai ir lie
tuvės; o labiausia tėvai au^ 
gančių vaikų. Tad tegul kas 
gali atsilanko į šias prakalbas.

dįfug
I^ulu 

luiki-i 
tarp lietuvių,

bet 
tos

kitas, visi prisišoko kas tik 
norėjo.

Surengimui • šio vakaro, dau
giausiai pasidarbavo p-ios Sofi
ja Sliažienė, Ona Boniulienė, 
Bronė Slotienė, p. Juozas Katė- 
naš ir kiti.

Vakaras visais atžvilgiais bu
vo vykęs. — Reporteris.

’ liškai.
Į Po pertraukos 
kieno ĮMidainąyo 
čio “Godeles” 
ir jausmingai Šimkaus “Plau
kia sau laivelis”, smuiku prita
riant p-lei Lulu Raben.

J. M. Byanskas ir M. Yoza
vitas keturiomis rankomis su
grojo Suppe “Light Cavalry” 
ir smagų Po-pu-ri iš lietuviškų 
dainelių.

Lulu Raben tiek pat žavėti
nai pagrojo smuiku Winiaws- 
kio “Polonaise No. 2”, Dvorako 
“Ilumoresąue” ir “Lopšinę”, la
bai gražų kūrinėlį.

J. Ramanauskas_• ? t patlajiiąvo 
A. Kačerausko “Mano gimtinė” 
ir A. Vanagaičio “Dul-dul-du- 
lelė” ir “Augštai pakelkime 
taurę linksmybės.“

Koncertą užbaigta S. Kra- 
sauckienės

ŠALIAPINO OPERAI SEKASI
S. Krasau- 

A. Vanagai- 
ir ypač puikiai

Tel. Boulevard 4139

1 MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimai laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime iilaidų užlaikymu 

■kyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III

ALEKSANDRA 
ŠVEIKAUSKIENĖ 

Norbutaitė
Mirė Pirmadienyj, Vasario 1 

dieną, 7:15 valandą vakare, 
1927 m., sulaukusi 56 metų am
žiaus; gimusi Lietuvoj, Bumių 
kaime, Kražių parapijoj, palik
dama dideliame nubudime savo 
mylimuosius ir mylinčius dvi 
dukteris Stanislavą ir Adolfiną 
ir žentą Jurgį Marcinkevičių, o 
Lietuvoj seserį Juzefą Petkienę 
ir 2 broliu Franciškų ir Adolfą. 
Dabar randasi prirengta į pas
kutinę kelionę, namuose 4516 
So. Honore St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Vasario 5 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandros Švei- 
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami ir taipgi draugai li
kusių nuliūdime jo mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys ir žentai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius T. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į vietas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

Atėjo Kultūra No. 12 pil
nas įdomių mokslinių straip
snių ir beletristikos. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.Garsiausias pasaulio daini

ninkas ir artistas Feodoras ša- 
liapinas suorganizavo keliau
jančią operų, kurion pakvietė 
ir musų dainininkų Juozų Bab-'ritte Cobbey, Giorgio Duran- 
ravičių. Ta trupė nuo pereitd 
rudens apvažiavo jau daugelį 
miestų statydama, linksmų Ros- 
sini operų ‘11 Barbiere de Si- 
viglia”( Sevilijos Kirpėjas — 
The Barber of Seville), ir vi
sur ji sulaukė didžiausio pasise
kimo. Visi laikraščiai, visi dienų, - 
kritikai gėrisi netik pačiu ša- vasai’io 6 d. ir duos tik po pieti- 
liapinu, bet ir visais kitųis ope- nį perstatymų — 2:30 vai. po 
ros; dalyviais. - Ypač visi giria piet. Nors iškalno if nebuvo 
musų Juo^ų Babravičių, kuris garsinta, bet bilietai 
toj operoj dainuoja svarbią visi išpirkti, 
grafo Almavivos rolę. Pats Ša- 

|liapinas dainuoja Don Basilio 
rolę. Kiti svarbesni dalyviai 

ir J. Ramanauskoyia Auna Lisselskaya, Margu-

do, Giuseppe La Puma, Giaco- 
mo Lucchini ir Elvira Hidalgo. 
Dirigentu yra Eugene Plotni- 
koff.

Nemažesnių pasisekimo ši o- 
pera, kaip matyt, susilauks ir 
Chicagoję. Ji bus čia tik vieną 

ateinantį sekmadienį,

jau veik 
Nedaug bilietų 

beliko. Jų turi ir “Naujienos” 
rezervavusios lietuviams, kad 
visi gulėtų išgirsti savąjį Juozų 
.Babravičių ir operoj.

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

MADOS

2927

2927. Smagi sporto suknia. Ga
lime pasisiūdinti iš sunkesnės arba iš 
lengvos materijos, arba iš bile kokio 
aksomo.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yardų 40 colių ma
terijos ir % yardų skirtingos materi
jos, kamizelkai.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj. pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

’.l eantų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laifikus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept,, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Naujienos Pattem Dopt.

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ........... ...
> Mielos .............................per krutiną

......................................... *
(Vardas ir pavardė)

KAdresas)

(Miestas ir vaist.j
------------------------- - -------- -—
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Pranešimai PRANEŠIMAI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA Gl l 
LEISTI $10000?

PRA

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, vasario 5 d., nuo 8 vai. 
vakaro, Liuosybės salėj, 1822 \Va- 
hansia avė. Bus nominuojama kan
didatai j Pildomąjį Komitetų. Na
riai prašomi atvykti laiku.

J. Lapaitis, rašt.

}L00 j -netUM per »!•$ 
lik**) gyvenimu

KiekvIe.tH' praleistas
rh sudalo ta Hiatu'iių Juostą 
tų ir’ ki**kvitvs» centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami van
tą paskui centų. dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ftpntą ir išsiunčiame savo reotus 
d» hti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada |ųs pralei- 
ditate pinigus. Atsiminkite, kirk 
li« pinigai uždirbtų jums jei padė 
v.iuėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. 
$6.00 gryno pelno ant 
liuO.UO — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halated

r.en

uždirba po 
kiekvieno 

klek jūsų 
laikytumėt h

su sekretorių 
, o nuo Jo su
dauginsi* jūsų

tikie- 
usario 

tai
NAUJIENOSE parduodami 

tai dėl C.halapino operos, A 
G; kas dar nori jų nusipirkti, 
galite gauti.—Box sėdynes ir kiti 
tikietai.

Indiana Harhor, Ind. — SLA 185 
kuopos susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, vasario 4 d., Yvano- 
vo svetainėj, *2101 Broadway. Visi 
nariai ir narės yra kviečiami skait
lingai susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų apka’beti. Prašome 
būti laiku — 7 vai. vakaro.

A. Walavičienė, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės vyrų 
choras pu vadovyste S. Dilio laikys 
dainų pamokas kiekviena nedčldie- 
ni nuo 11 vai. iš ryto no numeriu 
3200 S. Lime si. —Valdyba.

Kultūros Ratelio susirinkimas bus 
subatoj. vasario 5 d., 2 vai. po pie
tų. 1354 N. Kedzie avė Visos na- 
rė.« kviečiamos susirinkti, nes turi- | 
me svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

susirinkimas 
7:30

S.L.A. 109 kuopos
įvyks penkiadieny, vasario 4 d., 
vai. vakaro, Meklažio svetainėj 
si nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

Daukanto Draugija laikys 
susirinkimą sekmadieny, 

vai. dieną, Lietil- 
svel, 3133 South

Si mano 
mėnesinį 
vasario ti 
vių Auditorijos 
Halsted st. Visi nariai būtinai ma
lonėkite pribūti, nes 
susirinkimas ir randasi 
hai svarbus dalykas dėl 
mo dėl draugijos labo.

P. K..

yra svarbus 
vienas la-

nut. rašt.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGI žmonės ant visados 
ar liuosu laiku darbuotis.

$5000 | metus
Smarkus vyras arba motelis gal: 

lengvai uždirbti daug pinigų. Rašyk 
arba atsilankykit pas

B. JASUDfiS & CO.
2015 So. Robey St.

Valandos nuo 1 l-tos ryto iki 4 
pietų. Nedėlioj nuo 1-mos iki 3 
pietų.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

po 
po

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 mielių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Mihvaukee. Avė.

PARDUOSIU grojiklį pianų, taip
i kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 
i ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

SLA 226 kuopos susirinkimas bus 
nedčlioj, vasario 6 d., 2 vai. po pie
tų, Liuosybės svet., 1822 VVabansia 
avė. Visi nariai malonėkite pribūti 
i susirinkimą, nes turim daug svar-; 
bių reikalų ir nepamirškit atsives! ! 
savo draugų prirašyti prie SLA 226 j 
kuopos. —K. čepulevič, rašt.

PARDUOSIU savo $150 vertės 
Victor Fonografą už $23 cash. 6136 
So. Halsted St.

Chalapin and Company

Dalyvauju J. Babrovičius 
"THE BARBER OF SEV1LLE” 

Vienatinis Perstatymas 
NEDĖLIOJ, VASARIO 6 

2:30 vai. po pietų
AUDITORIUM 

Kainos: $4.40, $6.6(1
Naujienose pardavimui tikietai.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 
i'amošiuno paeinančio iš Jurgelio
niu kaimo, Cesikų vai.. Ukmergės 
ap>kr. Pirmiau gyveno McKees Rock, 
Pa. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu jį 
oatį ar kitus jį pažįstančius suteik
ti man jo adresą. Juozas Kavaliaus
kas. 4150 S. Artesian Avė., Chicago, 
III.

Furnished Rooms
FURNIŠIOTAS kambarys ren-

I don, karštu vandeniu šildomas, ne-
Roeeland. — Draugijų Sąryšis, j brangiai. 4359 Š. Whipple st. 

palaikantis Aušros knygyną, rengia Į Lafayette 9507
vakarą su perstatymu "Gadynės I ---------------------------------------------
žaizdos”, keturių veiksmų Br. Varg- i .h-ktia % i r • u jšo drama. įvyks nedėlioj, vasario | BENDAI VV1 UITIS furnished
6 d., 7 vai. vak., Strumilo svet., i ruimai, sykiu ir valgis. Gera ir 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa- L . . f t Kninn
remsite Aušros knygyną. —Komit. ištaisyta Vieta. Kaina

------------- Į prieinama, šiltas vanduo ir šil-
A. Z. L. P. P. Kliubo susirinki- fi ruimai.

4816 S. Wentworth avė.mas atsibus pėtnyčioj, vasario 4 d
7:30 vai. vak., 
158
Bus rajMirtai iš pereitų metų nu
veiktų darbų ir kiti svarbus rci- j
kalai. Už neatsilankymą bausmė | .
50<-. -J. Kirkus, sekr. I AN1 rendos 5 kambarių flatas ant

2 floro, šildomas su pečiais. 7250 So. 
Washtenuw Avė., Tel. Republic 8935.

K. Strumilų svet.,
E. 107 st. Visi nariai bukite 

pereitų metų nu- Flats For Rent

TURIU parduoti savo gražų $850 
vertės grojiklį pianą už sandėlio iš- 
kaščius $130, pridedamas benčius, 
cabinet ir voleliai. BUDRIS, 6136 So. 
Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė.

1818 (.analport avė.

PARDAVIMUI krautuvė rūkytos 
mėsos, saldainių, cigarų ir grose- 
rio. 1549 N. Wood st.r i o.

PARDAVIMUI arba mai 
nymui labai geras biznis — 
hardware storas, ant biz
niavęs gatvės, renda pigi, 
575 su 4 ruimais.

4457 S. Talman Avė 
Lafayette 0455.

KF3NDŽIŲ ir delicattessen krautu
vė pardavimui. Parduosiu pigiai. 
2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir ^gr o šer
ne, arba mainysiu j mažą namą, lotą, 
šaukit: Boulevard 0668.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
fikčeriai, 2244 W. 23rd P). Canal 
1068.

Illinois Lietuvių Paėelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, vasario 4 d.,_ 8 vai. vaka
re, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Visi kliubiečiai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, nes 
randasi daug svarbiu dalykų dėl 
aptarimo. —A. J, l^izauskas, sek r.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, sų namu arba be namo, 
arba mainysiu į lotą, namą ar
ba garažą.

6734 So. Racine Avė.
KAMPINIAM naujam name, 6 

kambarių flatas, su vėliausios mados 
esate i įtaisymais, karštu vandeniu apšildo

mas. Randasi Brighton Parke.- Ren- 
' <la pigi.

4475 So. Talman Avė. 
lafayette 0455.

Jauną Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas K ii ubas laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, vasario 4 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rijoj, 3131 S. Halsted st. Visi na
riai ir norintieji įstoti malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kuneviče, rašt.

PARDAVIMUI pulruimis ar
ba mainysiu į lotą arba maši
na.

4550 So. Kedzie Avė.
Tel. Hemloek 5939

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Brighton l’ark. — SLA 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks vasa
rio 4 d., 7:30 vai. vakaro, 
bute, 1138 Archer avė. Gerb. narės i 
ir nairai malonėkite dalyvauti šia- Į 
me susirinkime. Yra daug svarbių 
dalykų. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių prirašymui.

A. Trejonia, sek r.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo senų knygų ir maga
zinų. Tiktai patyrusios tegul at
sišaukia. CENTRAL PAPER 
STOCK CO., 2435 Ęlston Avė.,

BEAUTY SHOP pardavimui, 
South West Side. Biznis gerai į- 
rengtas ir daromas geras biznis. 
Parduodu iš priežasties ligos, pa
prastomis dienomis šaukit NVabash 
8874.

Jokantų Humboldt 8040.
PARDAVIMUI gera bučernė. Biz

nio yra apie $1200 į savaitę, Cash 
arba mainysiu i namą. 1750 W. 63 
Street.

SLA 36 kp. prakalbos įvyks pčt- 
nyčioj, vasario I d., 7:30 vai. va
karo, Mildos svet., 3140 S. Halsted 
st. Kalbės atvykęs iš New Yorko 
p. St. Vitaitis, SLA centralinis or
ganizatorius. Bus ir kitas vietinis 
kalbėtojas. Visus ŠIA narius ir pa
šalinius kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. —ŠIA 36 kp. Valdyba.

REIKIA merginų virš 16 me
tų amžiaus lengvam darbui j ra
kandų dirbtuvę. Proga išmokti 
pastovų amatą. Mes mokėsime 
pilną algą nuo štukų darbui kol 
mokinsitės. A. L. RANDALL 
CO., 525 W. 76th St.

PARDAVIMUI cigarų, saldainiu 
ir kitų mažmožių krautuvė. 2050 
W. Coulter St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sern. Pigiai, kampinis biznis. Kreip
kitės-. Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St.

Pranešame gerbiamai Chicagos 
visuomenei, kad sekmadieny, vasa
rio 6. IJuosybės svetainėj, 1822 
VVabansia avė., bus sulošta labai 
juokinga komedija "Pinigų nėr”. Po 
lošimui balius. Grieš Northsidės 
Jaunuoliu orkestras. Pradžia 7 v. 
vak. Vedėja M. Dundulienė.

Kviečia Scenom Mylėtojų Grupė.

Help Wanted—Malė
 Darbininku Reikia

DARBAS LIUOBAME LAIKE
Ofisų ir dirbtuvių darbininkai 

gali uždirbti nemažas įplaukas savo 
liuosame laike, po darbo valandų, 
dirbant vieną arba dvi Valandas va
karais ir subatomis po pietų Ir ne
dėlioj. Patyrimas nereikalingas. 
Gali uždirbti $50. Atsišaukit pas 
L1THUANTAN MRG., 134 N. La 
Šalie st., Rm. 1100.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir gro

sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas, nepraleiskit geros pro
gos, atsišaukit 10456 Curliss 
avė. Pullman, Tel. Pullman 0375

Business Chances
_______ Pardavimui Biraiai

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

Kreipkitės:
4104 S. Campbell avė.

TURIU tris biznius, du noriu par
duoti — grosernę ir bučernę ant 
2007 So. 48th Avė. arba soft drink 
parlorį, Blue Island, UI. Mano mote
ris p) įversta apleisti miestą, o vie
nas apsidirbti negaliu, arba priimsiu 
pusininkų. Parduosiu pigiai.

1868 W. 14th Street

PARDAVIMUI groserio, kendžių, 
cigarų, mokyklos smulkmenų, rūky
tos mėsos krautuvė. Biznis išdirbtas 
gerai. Parduosiu pigiai. Turi bot 
greit parduota.

732 W. 19th Street

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, geroj vietoj, renda pigi*. Prie
žastis patirsi! ant vietos. 256 W. 
51 St. Yards 2123.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių 
krautuvė už $250, renda $25; lysas 
yra, priežastis — liga. 519 W. 18 St.

PARDAVIMUI delikatesen, gro
sernė, saldainių, tabako krautuvė, 
$1200 cash, I kambariai užpakaly 
$40 rendos, 1010 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė, la
bai geras biznis, šalę A & P 
krautuvės. Biznis cash, ’ labai 
pigiai.

5549 S. Kedzie avė.

PARSIDUODA 3 pool room 
stalai; kam reikalingas, parduo
siu labai pigiai.

Tel. Hemloek 5939

Parsiduoda didelė grosernė 
arba mainysiu ant namo, nedi
delio arba lotų irr turi būt par
duota j vieną savaitę. Ilgas ly
sas, randa pigi; vieta senai iš
dirbta. Ateikite ir pamatysite, 
nes aš išvažiuoju j Lietuvą. 
Nupirksit pigiai yra išpirkta ci- 
garetų laisnį ant visų metų, 
yra ir grosernė^ laisnis.

Atsišaukite:
JOHN LEGEIKO 

3616 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosernė prie 
pat' dviejų anglies yardų ir 
freitauzės. Del greito pardavi
mo gausite bargeną. Priežastis 
nusipirkom namą ir biznį.

3253 So. Normali Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rezidencija arba tinkanti dėl 
dviejų šeimynų, 3 ir 4 kamba
rių, elektra, gasas, vanos; lotas 
50 įėdų per 125. Galima laiky
ti vištų, karvę ar ožką. Pusė 
bloko nuo Archer Avė. ir 6 blo
kai nuo Kedzie Avė. Greitam 
pardavimui kaina $5,500; įmo
kėti $1,500.00. .

W. Hayden Bell
Ed. W. Baksevičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avenue

Tel. Lafayette 8600

STEBfiTINI BARGENAI

6—6 katnb. naujas muro namas, 
vandeniu šildomas, randasi 7036 S. 
Artesian avė. įrengtas pagal naujos 
mados. Kaina labai pigi.

PARDAVIMUI delikatesen, sal
dainių, cigarų krautuvė, renda $25, 
4 kambariai, netoli Wentworth, 
$550. 221 W. 62nd St.

pirmas 
antras 
girnas.

6830 S. ROCKWF.LL ST.
kamb. naujas muro namas, 
flatas vandeniu šildomas, 

nečium. Pirmos klesos 
Kaina labai žema.

jren-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Mano bargenai
PIRMAS geriausis šių metų bar; 

genas, 
fintų 
kamb. 
činas ii’ froidinė, 
žiam kamb. 
ąžuolo ir kliuvo grindys, tailų flo
ras (oiletuose ir priekiniam porčiu- 
ky, įdirbtos virtuvėse šėpos, prosi- 
niinui lentos, pentrių stalčiai ir 
maišini šeputės. Stiklais apdirbti 
užpakaliniai porčiai. Geriausias 
Apron sinkus, beisnientas, drabu
žiam plovyklas ir kiti vėliausi 
plumbingo įrengimai. Puikus elekt
ros fikčeriai, karštu vandeniu šil
doma sųd pirmo floro, Karšto van
dens paipos suvestos dėl antro flo
ro, visas namas gražiausiai išdeko
ruotas, sun parlor, bungaiow sto
gas, geležinė tvora aptvertas, 2 
anglių kamb., fruktų ir padėlių 
kamb. beizmente, pamatas aplietas 
apie visą užpakalinį porčių, apačia 
išcementuota, trumpai sakant, šis 
namas yra įrengtas nuo didžiausio 
iki mažiausio daikto. Namas ran
dasi labai puikioj vietoj prie Mar- 
ųuette Parko, ir arti stritkarių. Pre
ke taip maža, jog tamstos netikėsi
te, todėl iHNledu įnešt tiktai $31)09 
ar daugiau. Norėdami matyti šį na
mą, atvažiuokite arba pašaukite 
mane, aš tamstas atvešiu su 
na. šaukite Hemloek 0367.

John Pakalnis
6949 S. ROCKWELL ST.

Generalis namų statytojas

tai yra liktai užbaigtas 2 
muro namas, 5—5 dideli 

3 bcdruimiui, didelis kit-
2 dideli drabin 

Visas ąžuolo Irimas,

Antras bargenas
2 

bus 
kamb. su 
vienas iš gražiausi 
tam kampe.

muši-

FLATV naujas muro namas 
pabaigtas į kelias dienas, 5—5 

daining kamb., tai bus 
įrengtų namų 

Norėdami apverti nt i 
šį namą turit matyti. 2 mašinų ga
ražas, karštu vandeniu apšildomas, 
2 boileriai, geriausis plmnbingas, 
gražiausiai išdekoruotas, įdirbtos 
prosinimui lentos, pentrių stalčiai, 
aisbaksiai, bufetai, buk keisai, maiš
ui šėputės ir kiti vėliausi įrengi- 
nai. Norėdami puikų namą, maty
kite šį, tai yra tikras namas ir tik
ras bargenas, nedaug įnešt arba 
priimsiu mainais rezidencijos lo- 
us arba gerą bungalow. Norėdami 
natyti šį namą, matykite mane ar- 
>a pašaukite Hemloek 0367.

John Pakalnis
6949 S. ROCKWELL ST.

Investmentas
J.EI tamstos norite didesnio na

mo, tai geresnės progos negalite 
gauti. Aš turiu labai puikiai pąsi- 
iaręs planą, bet dei stokos pinigų 
uriu laukti, negaliu pradėti statyti.

,-ra 5 Datai po labai didelius 4 
>. ir 2 mašinų didelis muro

laręs planą, bet dei stokos pinigų

lai 
tam 
garažas, flatai bus įrengti sekamai: 
Visas ąžuolo irimas. įdirbtos prosi- 
nimui lentos, kitčino Šėpos, ais- 
>aksiai ir kiti vėliausi įrengimai. 
Visi flatai štymu apšildomi su bun- 
galovv stogu; parūpinsiu dei pirkė
jo $17,000 morgiČių be komišino. 
Kaina kas pirks kol namas nepra
dėtas tiktai $24,000. Atsiminkite, už 
šią sumą gaunate 7 rendns. Del 
platesnio pasikalbėjimo matykite 
mane.

John Pakalnis
Generalis namų statytojas

6949 S. ROCKWELIL ST.
Tel. Hemloek 0867

na-AS STATAU visokius muro 
mus ant kontraktų, todėl Jei tams
tos turite lotą ir manote statyti na
mą, meldžki pašaukti mane, jei tu
rite daugiau kaip vieną lotą, aš pri
imsiu kaipo pirmą įmokėjitną sta
tant namą. Užtikrinu a.š tamstą pa
tenkinsiu namo kaina ir darbu. Rei
kale meldžiu pašaukti Hemloek 0367

John Pakalnis
6949 S. ROCKWELL ST.

Gcncralis namų statytojas

3 STORAI, 12 Datų muro namas, 
kampas Halsted st., arti Garfield 
blvd. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ką kas turite. Kreipkitės pas

W. J. PAUL, 
3236 W. 55th st.

Tel. Republic 4170

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

8 FLATŲ mūrinis namas, lotas 
prie šalies, 2 karų garažas. Turi būt 
parduotas prieš gegužio mėnesį.

906 W. 19th PI.

TIKRAS bargenas. Naujas 2 Datų 
namas, 30x125 pėdų lotas, 5-5 kam
barių, 3 karų garažas, $4,000 cash, 
kitus kaip vendą, augštos klesos apie- 
linkė. Del smulkmenų šaukit savi
ninką, Beverly 7780.

DVIEJU Datų muro namas, 5- 
kambariu. . 2 karu garažas,, niainv 
siu ant biznio. Savininkas 1 lubof 
1108 W. 61 St.

PARDAVIMUI 2 aukštų po 6 
rainus naujas, moderniškas namas, 
su atskirais boileriais, pirmos kle
sos įrenginiai, randasi 3135 South 
Lowe avė. Savininkas

A. PETRULEVIČIA 
3344 So. Emerald avė.

Tel. Yards 4292

PARDAVIMUI 2 aukštų po 5 kam
barius naujas muro namas, karštu 
vandeniu apšildomas, kožnam fla- 
tui boilerius, visas moderniškai 
įrengtas, ant Bridgeporto. Kaina 
$13,500.

3324 S. Widlace st.
Tel. Boulevard 8032

PRIVERSTAS pigiai parduoti sa
vo rezidencijos lotą netoli Mar- 
ųuette Parko, geriausioj vietoj. Su 
$250 galit veikti. Turiu parduoti į 
10 dienų. $500 pigiau marketo kai
nos. Atsakykit laišku. A. Andriek, 
1938 Lowell avė., Chicago, III, Tel. 
Spaulding 4549.

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su 
laisniu soft drink parloras. 
Greitam pirkėjui bargenas. 7007 
S. Racine avė. Vincennes 9677.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
6 6 kambarių, karštu vande
niu šildomas, tile vanos, meta
liniai prie langų stripsai, 2 blo
kai iki “L”, kaina $17,000, 

1808 So. 50 avė., Cicero, III.

Bungalow už $5,000
Nauja 4 kambarių mūrinė su 

geru beizmentu bungalow, ran
dasi netoli Marųuette Parko, tik 
$500 įmokėti, likusius kaip ren- 
dij.

2 pagyvenimy už $11,000
$1,500 įmokėti, 

dos išmokės. 4 ir 
ką tik pabaigtas budavoti, su 
pirmos klesos ištaisymais, mūri
nis namas, randasi 2 blokai nuo 
Marąuette Parko, šitas namas 
turi' būt parduotas šią savaitę, 
nes savininkas turi išvažiuoti į 
Lietuvą, užimti jam paliktą ūkę. 
Kas pirks namą, tam už dyką 
atiduos furničius ir traką.

Mainyk!
Savo namą, lotą, biznį, mor- 

gičius arba farmą ant 2 štorų 
ir 6 pagyvenimų biznio namą, 
vertės $20,000. šitas namas tu
ri būt greitai parduotas, arba iš
mainytas. Kas duos geresnį pa
siūlymą, to bus priimtas. Ne
praleiskit tokios progos.

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

kasius ren- 
I kambarių,

Financial >
Finansai-Paskolos

2- RI M0R6ICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietuvos 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame I-enk i jos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. I.a Šalie St., Chicago

BE NUOŠIMClįl
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.

Educational
Mokyklos

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
,651—672 ,W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

Miscellaneous
įvairus

PASIMETĖ pirmadienio vakare 
nažas 5 mėnesių Brindel Bull, šu
nytis (female). Užmokėsim gerai 
kas sugrąžins. 4611 S. Fairfieid avė. 
Lafayette *1094.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemloek 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SL

J. S. RAMANčIONlfr Prez.

Sol Ellis & Sons, Inc.
Jobbcrs In

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

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

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Ąve.
CHICAGO

II I      ■ ..................................

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

Pranešimas 18-tos apielinkės lietu
viams. Norinti gauti “Naujienas” 
kasdie anksti iš ryto j savo namus, 
malonėkite duoti žinią “Naujienoms”, 
o “Naujienos” bus atnešamos į Jūsų 
namus apie 6 valandą ryto— mokėti 
už "Naujienas galėsite kas savaitė 
arba sykiu j mėnesį. Pranešimą pri
duodami pažymėkite pilną savo adre
są ir kur turi būti paliekamos "Nau
jienos”.

FURMONV, mašinistų ir dirbtu
vės darbininkų. Mes turime spe
ciali darbą dėl tų, kurie žingeidau- 
ja. Tiktai du vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo vardą 
ir adresą.

Naujienos, 1739 S. Hąlsted st.
Box 864

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, labai pigiai. Priežastis parda
vimo — liga. Parduosiu pusę arba 
visų. 1810 S. Peoria st.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius "Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti "Naujienas’* kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfieid Avė., Tel. Prospect 1887.

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis po pietų. Turi būti pa
tyręs. A; Zellon, 1951- Canalport 
avė.

PARDAVIMUI galiūnas. Renda 
$60.00. Security nėra. Lysas 2 me
tams. 4 ruimai pagyvenimui. Taip
gi Barber Shop pardavimui pigiai. 
Priežastis—2 bizniai—vienas nega
liu užlaikyt. Atsišaukit greitai. 177 
Western Avė., Blue Island.

REIKIA patyrusio vyro prie 
“beilinimo” ant elektrinio pre
so į skudurų šapą, nuolat dar
bas. 
Co.

West Side Metai Refining

2917 S. I>a Šalie st.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, aplinkui yra daug dirb
tuvių, biznis išdirbtas, arba mai
nysiu ant gero loto, geroj vie
toj. Yra svarbi priežastis, turiu 
greit parduoti. 11955 So. Halsted 
St., Tel. Pullman 4396.

4014 BRIGHTON PLACE
Prie Archer avė. 5—5 kambarių 

naujas muro namas, su trimis mie
gamais kambariais, pečium Šildo
mas. Kaina prieinama.

ŠIE visi namai bus parduoti la
bai nužemintom kainom ir kas pa
siskubins, tas laimės.

TAIPGI mes budavojam na jus na
mus pagal jūsų norą, darom pla
nus kaip jum yra parankiau pigiai 
ir sąžiningai. Visais viršminėtais 
reikalais kreipkitės pas

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfieid avė.

Phoi\o Lafdyette 5948

PARDAVIMUI 7 ruimų Cattagą. 
Lotas 50 pėdų platumo, elektra, mau
dynė, karštu vandeniu apšildomas. 
Kaina $4,400.00. Cash $500.00, liku
sius po $35.00 j mėnesį. Namas ran
dasi prie 3610 S. Wallace St. Savinin
kas C. Valaitis, 8404 S. Morgan St.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viškai, 
moderniškas, randasi prie 47 PI., 1% 
bloko į vakarus nuo Western Avė. 
Parduosiu išmokėjimais . Savininkas 
ant vietos.

2422 W. 47th PI.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

" Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. lafayette 6738-6716

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musą

specialumas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užgunėdinimą. Į vedam elektros dia- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerjus ir tt.
VV. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halated St., Chicago
Phone Victory 7452

Southwest Side — namas
NAUJAS mūrinis bungalovv, 6 

kambarių, moderniškas, karštu van
deniu šildomas, su grindimis viš
kai, netoli parko, gera transporta- 
cija, savininkas parduos Jengvais 
Išmokėjimais. 6529 S. Eairfield avė. 
Republic 4163.

PARSIDUODA GARADŽIAUS 
biznis—85 karai. Randasi labai
geroj vietoj tarp didelių apartmen- 
tų. Arbai mainysiu ant namo ar 
loto.

Klauskit VIZBARAS,
3210 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
4 kamb., aukštu beismentu, vanos, 
elektra, gasas. Važiuoju Lietuvon 
—parduosiu pigiai. 4547 S. Marsh- 

field Avė. .

Ben. Kazanau.Jpis, Rašt.
2247 W. 23rd Place,

IVIilUj YU1JV3) 
du Lietuvon 
7 S. Marsh-

CHICAGO, ILT

Canal 3908


