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Areštuojami Fašistai Lietuvoje
“Tautos Valios” Redaktorius 

Tomkus ir Klimaitis Suimti
Kraštutinių Fašistų Vadai Nori 
Nuverst Tautininkų Valdžią

DIDELIS SUJUDIMAS KAUNE

Tautininkai nori keist Lie
tuvos konstituciją

Smetonos partija reikalauja 
daugiau galios prezidentui ir 
kad kabinetas jam, o ne Sei
mui, butų atsakingas

KAUNAS, sausio 19 d. (Ost-Express). — Didelį są- 
judj iššaukė Lietuvos fašistų vadų, Tomkaus ir Klimai- 
čio, suareštavimas. Girdėt, kad bus suimta dar daugiaus 
fašistų. Suareštuotieji traukiama tieson už priešvalsty
binį veikimą.

Išrodo, kad Lietuvos fašistai nėra patenkinti ir ta de
šiniųjų valdžia, kuri susidarė po valstybės perversmo. Jie 
eina prie kraštutinės diktatūros politikos, todėl naujoji 
valdžia, gindama save, turėjo pradėt imt juos į nagą.

Tikrasis fašistų vadas, pagarsėjęs savo akyplėšiško- 
mis polemikomis spaudoje, dažnai minimas pulkininkas 
Glovackis, kolkas dar, rodos, j šį naują triukšmą nėra 
įveltas.

[Pulk. Glovackį “prezidentas” Smetona sugrąžino ar- 
mijon, iš kurios jį buvo pašalinusi valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžia. Jisai kartu su Juozu Tomkum 
leido fašistišką “Tautos Valią”. Glovackiui sugrįžus ar- 
mijon, “Tautos Valios” redaktorium pasiliko Tomkus.

— Redakcija.]

Meksika pradėjo ofensivą 
prieš indėnus

Susirėmimuose daug sukilėlių 
nukauta ir paimta į nelaisvę 

Meksikos miestas, vas.
4. — Sonoros valstijoj federali
nės kariuomenės jėgos pradė
jo griežtų žygių prieš maištą

J. V. kareiviai nebusią iš- •r 

sodinti Šanhajuj
• - — - -

.Jie pasiliksią laivuose, jei tik 
amerikiečiams Kinuose ne- 
grėsiąs pavojus

WASHINGTONAS, vas. 4.— 
Valstybes departamentas davė

Sausio 14-16 dienoms Kaune 
įvyko Lietuvos tautininkų 
[Smetonos-Voldemaro sekėjų! 
suvažiavimas, praėjęs, pasak 
“Lietuvio”, “didžiausiu ūpo 
pakėlimu.”

Suvažiavimas priėmė rezo
liucijų, liečiančių “Lietuvos 
konstitucijos pakeitimą, švieti
mą, ekonomiką ir darbininkų 
klausimą.” Jos, bendrai, tokios:

1. Dabartinę Lietuvos kons
tituciją pakeisti taip, kad kra
što prezidentui butų suteiktos 
platesnės teisės. [Pilsudskio 
laurai neduoda ponui Smeto
nai miegot!]

2. Kad prezidentą rinktų visa 
tauta.

3. Kad ministerių kabinetas 
butų ne tik prezidento tvirtina 
mas ir atleidžiamas, bet ir ji m 
vienam, o ne Seimui, atsakin
gas.

4. Kad prezidentas butų ren
kamas ne trejiems, metams, 
bet ilgesniam laikui.

5. Kad Seimo narių skaičius 
butų sumažintas, — 1 atstovas 
nuo 60,00(1 gyventojų.

6. Kad Seimas butų renka
mas 5-riems metams.*

7. Pakeisti Seimo rinkimų įs
tatymą, kad atstovai butų ren
kami ne sąrašais, bet tiesiai as
menimis, ne jaunesni kaip 30 
metų amžiaus.

žemės ūkio srity tautininkų 
suvažiavimas randa reikalo:

1. Kuogreičiausiai sustiprin
ti naujakurių padėtį.

2. Kad jiems skubiai butų iš
duoti nuosavybės pripažinimo 
dokumentai.

L Pacific and Atlantic Photo J
I’ei'cy Eagen (La Crosse, Wis.) ir oda laukines kiaulės, kurią 

jis nušovė. Kiaulė svėrė 863 svarus.

Sukilimas Portugalijoj
Pietų Portugalijoj geležinkelie

čiai paskelbė visuotinį streiką

I^ISABONAJS, Portugaalija, 
vas. 4. — šį rytą neoficialiniai 
buvo pranešta, kad kariuome
nės maištas Oporto mieste lik
viduotas . ir kad maištininkai 
pasidavę. Vėlesni pranešimai 
betgi sako, kad sukilėliai laiko
si ir kad laukiama aštraus su-

Srity darbininkai remia 
Kiny laisvės kovą

Darbo partija pasižada daryt 
visa, kad Kinai atgautų* ne- 
priklausomyhę

LONDONAS, vas. 4. — Na
cionalinė Darbo partijos tary
ba pasiuntė Kinų nacionalistų 
(Kantono) valdžios užsienio 
ministeriui Eugene Senui kable

žinot Kinu ministeriui Wash- 
ingtone, . Drui Alfredui Sze, 
kad Jungtinės Valstijos siun
čiančios karo laivus ir karei
vius į šanhajų tik dėl atsargos. 
Kareiviai ten nebusią išsodinti 
krantan, išskiriant tik atvejį 
jei esantiems ten amerikie
čiams istikro grėstų pavojus.

Kinų m misteris buvo mat 
padaręs paklausimą, ' kuriuo 
tikslu Amerikos vyriausybė 
siunčia ginkluotas jėgas į Ki
nus.

Georg Brandes serga
KOPENHAGA, Danija, vas. 

4. — Georg Brandes, garsusis 
kritikas, sunkiai susirgo. Jis 
yra jau senas, 85 metų am
žiaus, žmogus.

keliančius Jaki indėnus.
Nesenai indėnai buvo pareiš

kę noro pasiduoti ir baigti 
maištą, bet derybos pagaliau 
buvo suspenduotos, kadangi 
indėnai reikalavo, kad ginklai 
butų leista jiems pasilaikyti. 
Vyriausybė tatai davė įsakymą 
kariuomenei pradėti gęncralinį 
ofensivą.

Per pirmas dvi ofensivo die
nas federalinė kariuomenė pa
ėmė tris Jaki indėnų pozicijas 
ir dabar ji žygiuoja į La Glo- 
ria, stipriausią indėnų tvirtovę 
kalnuose.

Susirėmimuos^ daug maišti
ninkų buvo nukauta ir nelais
vėn paimta. Federalinės jėgos 
turėjo taipjau nemažų nuosto
lių. ‘

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
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-

Senatas atsisako suma
žinti mokesnius

WASHINGTONAS,| vas. 4.— 
Senatas šiandie priėmė rezo
liuciją valstybės iždo pertek
lių suvartoti valstybės skolai 
sumažinti, užuot, kaip buvo 
proponuojama, žmonių mokes
nius sumažinti.

Latviai ir Estai susitarė 
dėl muitą

RYGA, sausio 17. — Sausio 
16 dieną Rygoj pasibaigė Lat- 

ramą veikiantiems “Naujienų” vįjos su Estija .pasitarimai dėl 
kontestantams, kad jiems sek- muitų unijos. Praneša, kad vi- 
tųsi už jų įdėtą triūsą labui sais klausimais visiškai susi- 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- tarta ir Estų delegacija tą patį
sias dovanas. vakarą išvažiavo į Taliną. Ipių.

3. Kad nebūtų varžomos nau
jakurių, gavusių nuosavybes 
žemės valdymo ir jos perleidi
mo į kitas rankas dokumentų 
teisės.

5. Kad butų leista pirkti ir 
parduoti lietuviams iš esamu 
dar dvarų žemės lig 80 hekta
rų [arti 200 akrų].

Mokykų klausimu:
1. Kad butų steigiama dau

giau specialinių amatų, žemės 
ūkio, prekybos ir kitokių mo
kyklų.

2. Kad iš mokyklų butų pa
šalinta politika.

Darbininkų klausimu:
Suvažiavimas pageidauja, 

kad valstybė stengtųsi pašalin
ti nedarbą ne pašalpas davinė- 
dama ir ne viešuosius darbus 
organizuodama, bet tokiu vals
tybės ekonominiu sutvarkymu, 
kad visi turėtų darbo pramo
nėje, kelius tvarkant, žemės 
ūkį gerinant, laukus ir raistus 
sausinant, valstybės reikalams 
mišką dorojant, etc.

lenkai suėmė du Rusą 
žvalgu-lakunu

. ..............  — ■ W

VARŠUVA, vas. 4. — I Var
šuvą pargabenta generalinio 
štabo kvotai du rusų aviacijos 
oficierai, kurie aeroplanu buvę 
nusileidę Lenkijos teritorijoj. 
Suimtasai aeroplanas esąs pa
skiausios Vokiečių konstrukci
jos. Aeroplane rasta kamerų 
ir Lenkijos pakraščių

sikirtimo su valdžiai ištikima 
kariuomene.

Revoliucininkams vadovau
ja generolas Sousa Dias. Jį re- 
mią taipjau ginkluoti civiliai 
revoliucininkai.

Pietų ir pietų rytų Portuga
lijoj valstybės geležinkelių tar
nautojai ir darbininkai šiandie 
paskelbė visuotinį streiką.

Minn. nori įvest nusikal
tėlių plakimų

ST. PAUL, Minn., vas. 4. — 
Valstijos legislaturos senatai! 
įnešta bilius, kurį priėmus bu
tų įvesta toj valstijoj plakimo 
bausmė. Už tam tikras nuodė
mes kaltininkai, teismo spren
dimu, butų plakami tam tikru 
skaičium rimbų.

WASHINGT()NAS, vas. 4.— 
Senatas priėmė atstovų buto 
bilių pieno ir grietinės impor
tavimui reguliuoti.

žemėla- džiasi

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas pietų rytų 
ir pietų vėjas.
Vakar temperatūros vidutiniš

kai buvo taip 33® ir 36® F.
šiandie saulė teka 7:00, lei- 

5:08 valanda. Mėnuo

gramą, pranešdama, kad Ang
lijos darbininkai darysią visa, 
kas tik galima, idant Kinija 
atgautų pilną savo nepriklau
somybę.

Be to savo pranešime darbie- 
čiai sako, Britų darbininką’ 
stoją tvirtai už tai, kad dery
bos, kurios nesenai buvo nu
trauktos Hankove tarp šeno ir 
Britų charge d’affaires O’Mal- 
ley, butų atnaujintos.

Italija remia Angliją
ROMA, vas. 4. — Italija pa

siuntė Kinams notą, kuria kaip 
ir Anglija, pareiškia, kad sve* 
timos valstybės turinčios tei
sės* ginti savo interesus visuo
se Kinuose.

Italijos sindikalistą vadai 
remia fašizmą

’ ♦

Išleido manifestą, kuriuo reiš
kia pritarimo fašistų darbo 
įstatymams

I ROMA, Italija, vas. 4.—Gru

pė buvusių Socialistų Darbinin
kų vadų ir agitatorių, priklau
siusių fašistų valdžios likvi
duotai Italijos Darbo konfedera 
cijai, išleido dabar manifestą, 
kuriame jie pareiškia pritarimo 
tam tikriems fašistų valdžios 
darbo programo postulatams.

Dokumentas buvo sutaisytas 
konferencijoj Milane ir pasira
šytas tokių buvusių sindikalis- 
tų lyderių, kaip Ludovice Da- 
ragona ir Rinaldą Rigola.

Manifeste be kita sakoma: • 
“Neneigdami klasių kovos, 

mes atidedame j šalį visus teo
retinius samprotavimus ir skai- 
tomės su faktu, kad valstybė 
paskelbia principą savo teisės 
ir priedermės įsimaišyti j kla
sių skirtumus ir kovas.

“Fašistų režimas priėmė drą
sų įstatymą apie discipliną ko
lektyviškuose darbo santykiuo
se. Tame įstatyme mes mato
me pripažintą principą, kurį ir 
mes patys pripažįstame. Kolaik 
liberalinė valstybė buvo vienėj 
pusėj, o antroj pusėj stovėjo 
prieš ją darbininkai, toksai įs
tatymas nebuvo galimas. Fa
šistų revoliucija dabar tą Gor- 
dijo mazgą perkirto, ir mes tu
rime imti tatai dėmesin.

“Mes patys sau prieštarautu
me, jei pasisakytume prieš kor- 
poratyvią. valstybę arba prieš 
darbo įstatymus, kuriuos fašis
tų režimas nori vykinti. Reikią 
mums tik atsiminti pirmykš
čius savo pažadus ir savo pro
jektus, kad pamatytume, jogei 
turime dabar prisidėti savo 
darbu ir savo kritika, idant 
tie eksperimentai turėtų pasi
sekimo.”

Fašistų spauda neslepia savo 
džiaugsmo, kad buvusieji dar
bininkų sindikalistų vadai pri
taria fašistų sindikalizmu.

Susekta naujas klerika
lų sąmokslas Meksikoj

.. — — —■ fa, ■
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

4. — Praneša, kad Puebloj su
sekta naujas klerikalų sąmok
slas prieš prezidento Calleso 
valdžią. Visi suimti sąmoksli
ninkai atiduodami karo teis
mui. v

Buto komisija priėmė imi
tacijos įstatymo pataisą
Pataisa leidžiama atvykti pi

liečių žmonoms ir vaikams 
be kvotos

WASH1NGTONAS, vas. 4.— 
Atstovų buto imigracijos ko
misija priėmė imigraęijos įsta
tymo pataisą, kuria leidžiama 
atvykti Jungtinių Valstijų pL 
liečiu žmonoms ir nevedusiems 
vaikams nuo 18 iki 21 metų, 
neatsižvelgiant į kvotą.

Sudegė $50,000 rančas
SHĘRIDAN, Wyo., vas. 4.— 

Netoli nuo čia gaisras nušlavė 
garsaus Eaton brolių rančo 
triobesius, padarydamas dau-

leidžiasi 9:25 vai. vakaro. Jgiau kaip 50,000 dolerių žalos.

Lietuva atnaujina santy
kius su Vatikanu

Smetonos valdžia, be Seimo nu
tarimo, atsteigia santykius, 
kuriuos klerikalai buvo nu
traukę

Kauniškis Smetonos-Volde- 
maro organas “Lietuvis” prane
ša:

“šeštadienio, sausio 15, posė
dy ministerių kabinetas nutarė 
atnaujinti prie krikščionių de
mokratų valdžios nutrauktus 
su Vatikanu diplomatinius san
tykius. [Be Seimo nutarimo.-— 
N. Red.]

“Lietuva, atnaujinus santy
kius su Vatikanu, turės savo 
atstovą prieš Šv. Tėvo, o Vati
kanas turės savo akredituotą 
asmenį pas mus — Lietuvoj.”

Slapti Lietuvos social
demokratą lapeliai •

Kauno “Lietuvis”, p. Smeto
nos organas, rašo, kad naktį iš 
sausio 15 j 16 Kaune buvę 
ištnėtyta. socialdemokratų Sei
mo frakcijos atsišaukimų [Be
ne “Seimo socialdemokratų 
frakcijos pareiškimas dėl įvy
kusio perversmo”, kurį smur- 
tinipkų valdžios cenzūra iš
braukė iš “Socialdemo -ato”?], 
spausdintų nenurodytoje spau
stuvėj.

Susisielojęs dėl to “Lietuvis” 
sako, kad tat “aiškiausiai” ro- 
dų, “kokius kelius renkasi mu
sų socialdemokratai,’’ ir jėzu
itiškai prikiša, krid Seimo so
cialdemokratų frakcija norinti 
Lietuvą pastūmėti Lenkijos, ar 
sovietu Rusijos glėb’n.

Kruvinos studentų de
monstracijos Bagdade
BEIRUTAS, Sirija, vas. 4.— 

Bagdade įvyko studentų de
monstracija protestui prieš pa
šalinimą iš universiteto kai ku
rių profesorių. Policijai ban
dant demonstrantus išvaikyti 
kilo muštynės, kuriose astuoni 
asmenys buvo užmušti ir tris
dešimt sužeisti.

TOPEKA, Kas., vas. 4. — 
Kansas valstijos legislatura pa
naikino įstatymą, kuriuo buvo 
užginta cigaretų pardavinėji
mas.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —• 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
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 APT4EKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

*------------------------------------------------ - - , , ,



PRAKALBOS
Temoje:

Nauja Tauta arba 
Valdžia Jau Užgimė

Ned., Vasario 6 d., 1927 m. 
č. S. P. S. SVETAINĖJE 
Ant 48th ir So. Honore St.

Chicago, 111.
Pradžia 6 vai. vakare 
Kalbės Y. NEVULIS 

iš New Yorko
Antros prakalbos temoje: 

Dievas turi planą. 11145 So. 
Michigan Avė., Roseland, 
III. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Kalbės S. Beneckas. Įžanga 
liuosa, nėra kolektų. Rengia 
ir kviečia T. B. S. S.

Pasaka

r
Meilės

(Pabaiga)

Išaušo gražus liepos rytas. 
Lig saulėtekio rinktinė, pada
riusi ratų, spėjo užeiti priešui 
užpakalin. Ačiū miško priedan
gai, eskadronai persirikiavo ko
vos rikiuotėn. Miškas ir lygus 
laukai lyg tyčia pritaikyti su
maningai ir apgalvotai operaci
jai vykdyti.

Galingas .“marš-marš”, lauki
nis riksmas kazokų ir rinktinė 
kaip včsulas nuužė ant ramiai 
miegančios priešo stovyklos. 
Priešo sargyba tuojau pastebė-

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA PARAPIJA
Rengia

Milžinišką Maskaradų Balių
Vasario 19 d., 1927 m.

3501 So. Union Avė., Chicago, III,
Bus duodama dovanu vertės už

$300
Pirmas ir antras preisas auksu bus duodama; trečias preisas si
dabrinis. O kitiems bus dovanoms duodama visiems nuodugniai. Bu
site užganėdinti, ir prie tam bus skanių gėrimų, saldainių, cigarų, 
“čugam” ir užkandžiai. Yra sumanę komitetai surengti taip gerai, 
kad dar nebuvo buvę. Lietuviai Lietuviams surengs Maskaradų Ba
lių. Turime tiesą savo Lietuviškoj Tautiškoj svetainėj pasilinksmin
ti. Esate užkviesti Lietuviai ir Lietuvaitės į Šitą Maskaradų Balių 
praleisti linksmai vakarą prie gražios muzikos; grieš BARTKAUS 
ORCHESTRA. Nuoširdžiai kviečia visus

KOMITETAS

KEPURINIS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Parengia Savo Svetainėje

KEPURINĮ BALIU
Vasario-Feb. 5 d., 1927

Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus duodami du puikus praizai, kas turės puikiausią ir prasčiausią ke

purę. Visi be skirtumo esate užkviesti. Užtikriname linksmai laiką pralei
site. Kviečia KOMITETAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIi

“GADYNES ŽAIZDOS"
Teatras ir šokiai rengia Draugijų Sąryšis

Palaikantys Aušros Knygyną, to knygyno naudai perstatys L. S. M. 
Ratelis keturių veiksmų dramą Br. Vargšo

Nedėlioj, Vasario 6 d., 1927
Strumilos Svetainėje

158 E. 107 St., Roselande

Lošimas prasidės 7 vai. vakare. įžanga, 50c.

Bus perstatytas žingeidus ir pamokinantis veikalas “Gadynės 
Žaizdos'*, keturių veiksmų drama Br. Vargšo. Taigi kiekvienas, kaip 
senas taip jaunas, turėtų šį veikalą pamatyti ir savo atsilankymu 
paremti Aušros Knygyną. Po teatra šokiai; muzika K. Pociaus.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

“Vai kata”
Bus vaidinama

ROSELANDE

Vasario 13 d., 6 v. v.
STRUMILOS SVETAINĖJE ’

Vaidins autorius J. J. Zolp, A. Barčius, J. Use- 
liutū, M. Dundulienė, B. Liudkevičius, J. Shimkus, 
ir M. Indrelienė.

Po vaidinimo ŠOKIAI

“ŽEMES ROJUS”
Pirmu syk Ciceroj

Rengia Liet. Vakarinės žvaigždės Pas. Kliubas 
' Nedėlioj. Vasario 6,1927 

Lietuviu Liuosybės Svet., 1403 So. 49 Ct., Cicero
Pradžia 7:00 valandą vakare Įžanga $1.00; j šokius 50c

“Žemės Rojus” yra labai puikus perstatymas. Ši veikalą suloŠ Birutės Dramos Skyrius vadovaujant
Artistui St. nikai. Visus kviečia L. V. Ž. P. K. KOMITETAS

jo ataką, bet buvo pervėlu.
Atsivėrė įspūdingas ir bai

sus vaizdas.
Kazokai metėsi ant arkly- 

džių. Gusarai apsvaiginti ata
ka, piovė ir mušo beginklius 
priešo ulanus.

Mušis tęsėsi vos keletą mi
nučių, o dalyviams rodėsi, kad 
tas buvo viena akimirka. Ir 
ten, kur nesenai stovėjo tvar
kingai ištiestos palapinės, su
statyti šautuvai, — dabar drib- 
sojo nukautųjų lavonai, dejavo 
sužeistieji ir paniurę stovėjo 
Belaisviai.

Kazokai ir gusarai, kelios 
minutės atgal, taip negailestin
gai mušę priešą, dabar siūlė 
savos makorkos ir kraipydami 
žodžius stengėsi susikalbėti su 
nelaisviais.

Eskadronas, kuriame buvo 
Lionia Dručkis, gavo užduotį 
atakuoti miestelį. Lionia, kaip 
ir visi jo vienminčiai, manė 
paimti daug grobio, bet veltui 
—miestelis buvo visai tuščias. 
Vietiniai gyventojai, vieni pasi
slėpė skiepuose, kiti anksčiau 
išbėgiojo, o eskadronas pradu- 
męs tuščiomis gatvėmis ir iš
girdęs trimytą prisijungė prie 
pulko, paimdamas pakeliui ne
laisvėn pavienius ulanus.

Didelis karo grobis, keli šim
tai nelaisvių ir daug arklių, 
buvo didžiausis laimikis nuga
lėtojų. Ta^)e nelaisvių buvo 
daug karininkų ir sužeistas ge- 
iierolas   «li vizijos vadas.

♦ * *
Kornetą Dručkį reikalauja 

divizijos vadas štaban, — pra
nešė lauko telefonistas.

Už pusvalandžio, nieko ne
nuvokdamas ir truputį susijau
dinęs, Lionia atėjo generolo 
štaban, gėrėdamasis savo did
vyriškais žygiais nors ir ne
daug prisidėjęs savo tėvynei.

Įeidamas į ruimingą, gana 
švarų, kambarį smuklės, kur 
pasitalpino štabas, Lionia pa
matė savo ir nelaisvį genero
lus, beto pas generolą-vengrą 
buvo perrištos abi rankos. Stai- 

Į ga nelaisviui sudrebėjo krūti
nėj ir dėl ko tai pradėjo plakti 
širdis, kuomet jis metė staigų 
žvilgsnį ant išsitempusio kaip 
styga jauno gusaro.

—Kornetai, jus gerai kalba
te vokiškai? Eikš in mane ar
čiau ir tiksliai išverski mano 
klausimus ir atsakymus gene
rolo — kalbėjo divizijos vadas 
sveikindamas Lionią.

—Išverskit: ar nebus tiek 
geras excellenz nurodyti man, 
kur randasi likusios dalys ka
valerijos korpuso ir kokia su
dėtis eskadronų.

Išklausęs išversto klausymo, 
nelaisvis mandagiai atsakė:

—Nejaugi ponas rusų gene
rolas mano, kad tarpe vengrų 
karininkų atsiras nors vienas, 
kurs atsakytų į panašius klau
simus.

Kuomet Dručkis persakė at
sakymą, buvo aišku, kad dau
giau klausti nedera. Maloniai 
atsisveikinęs su nelaisvių ir 
Lionia, divizijos vadas įsakė:— 
Jus šiandien pernakvokit kartu 
su generolu, jis jūsų globoj. 
Viską ką jis panorės, apart lai
sves ir Rinkto, išpildykite,. ry
toj jis bus išsiųstas užpaka
lin.

Nuvedęs nelaisvį į paskirtą 
kambarį ir prirengęs jį kiek ga
lima patogiau nakvynei, Lio
nia, nuvargintas dienos per
gyvenimais, atsigulė ant sofos.

Nuėmęs ir padėjęs palei save 
ginklus, kad visuomet turėti

NAUJIĖROS, Chicago, III. šeštadienis,' Vas. 5 d., 1927
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po ranka, Lionia nutarė nu
imti batus, bet pajutęs, kad 
jam maišo pasilenkti paslėptas 
ant krutinės gana didelis moti
nos paveikslas, išėmė jį ir 
padėjo ant stalo. Nelaisvis lig 
šiol neprataręs nei žodžio, pri
siektu upu vaikščiodamas po 
kambarį, permetęs žvilgsnį per 
atvirutę ir staiga ūmai priei
damas prie stalo ir paėmęs at
virutę į rankas, įsmeigė į ją 
akis. Tai buvo labai puikus 
Danutės paveikslas, nutrauktas 
būnant jai panele, dvidešimts 
metų atgal.

—Sakykit kas čia? —paklau
sė generolas.

—Mano motina. ,
Akylai žvilgterėjęs ant jau

no ruso, nelaisvis suprato, kad 
Šitą jauną veidą jis matė 
tai senai, bet kur ir kada 
minti negalėjo.

—Jūsų motina gyva?
—Na, žinoma, ji gyvena Kie- 

ve. Ar jus pažįstat mano mo
tiną?

—Ne... Taip... stipriai susi
jaudinęs ištarė generolas, grei
tais žingsniais vaikščiodamas 
po kambarį. '

Naktį, dažnai atsibusdamas 
ant kietos sofos, girdėjo kaip 
nemiega ir sunkiai kvėpuoja 
generolas; Dručkis suprato 
kad jam sužeistos rankos ra
mybės neduoda. Nukankintas 
nuovargio Lionia vėl užmigo 
kaip užmuštas stipriu ir svei
ku miegu. Ryte, kuomet Lionia 
garbingai atsisveikino su išva
žiuojančiu nelaisvių, 
rytą neprataręs nei 
stipriai spausdamas 
ranką prabilo:

—Meiluti, nuo širdies linkiu 
tuu didžiausio pasišokimo tiiu- 
šiuose. Parašykit man rusiš
kai antrašą jūsų motinos aš 
noriu parašyti jai keletą žo
džių. /

Lionia labai buvo nusistatęs 
prieš priešus, bet šis 
kodėl tai jam buvo
tai malonus ir jis nei kiek ne
nustebęs jo prašymu, su džiau
gsmu parašė ant voko moti
nos antrašą.

ges
ti vi-

gali-
Jus

kada 
atsi-.

Sakykit, kuo 
prieš jumis už 
Ar suprato jus,

bu vo vyras, bet 
kaip sapne

Reikalaudami

RAKANDU
kel-

pamatęs ją stengėsi atsikelti ir 
ji pamatė... savo Lionia, bet 
Lionia ne jauno gyvomis bliz
gančiomis akimis, bet nuvargu
si, žilstančiais plaukais ir 
tančiu žvilgsniu... Lionią 
dešimts metų senesnį.

Ir staiga kitatautiška 
ba...

Atleiskit man, kad dš, 
imis daiktas, nugąsdinau
savo laišku, bet man labai no
rėjosi matyti jus. Jum keis
ta. Jus nežinot, kas aš.

- Ar pamenat brangioji, kad 
jau daug, daug metų atgal jus 
viešėjot, visai jauna, veik mer
gaitė, Tirolio kalnuos? Aš taip 
pat ten buvau.

—Vieną gražų, šiltą rytą, aš 
mačiau jus ant kalno aikštelės 
miegančią kaip angelą vienose 

Jus buvote žavinga. 
, pas mane nebuvo 

kraujas, 
žvėries, 

kurio jus 
sielvar-

ijgėlėse. .Jus 
Dievas mato,

jis visą 
žodžio, 
Lioniai

U _ • v yy ‘priešas 
nepapras-

dmnų minčių, bet 
sauvalingas, kraujas 
s*umė mane ten, dėl 
pergyvenot didžiausį

nebuvau lais- 
metų praėjo 

aš kiekviena 
valandą mąs- 

•Jusų akys, 
stovėjo

.Jeigu jus žinotu-

tą... Tuomet aš 
vas. Dvidešimts 
nuo to laiko ir 
dieną, kiekvieną 
tau apie jumis,
jūsų lupos visuomet 
mano akyse.
mėt, kaip aš ieškojau jūsų, kad 
išmaldauti jūsų malonės, arba 
numirti prie jūsų kojų... Bet 
Rusija toks didelis kraštas, pas 
ją tiek daug miestų, o jus tik 
viena.

Aš kiekvienus melus važi
nėjau ten, kur turėjau •minu
tėlę laimės, bet nelaimė —jus 
daugiau ten neatvažiavote. Ir 
dabar, kuomet mane ištiko di
džiausia nelaime —priešo ne- 
luisve, kaip žmogus, aš begalo 

laimingas aš atradau jus, jus, 
kurios ieškoju visą amžių, at
radau, l)et nejaugi bus lemta 
tuoj atsiskirti... Tos durnos 
mintys, kurių raginamas pada-

riau jums sielvartą ir kentėji
mus, nedavė man ramybės, vi
sur persekiojo, 
galiu atsiteisti 
mano klaidas? 
jūsų vyras?

—Pas mane
ir nebuvo jo...—- 
prakalbėjo Danutė.

—O jaunutis gusaras? 
damasis ant alkūnių, užmiršęs
apie sužeistas rankas, tarė ge
nerolas.

—Jūsų sūnūs... vos girdi
mai sušnibždėjo Danute. Ir 
staiga iš juodų akių išdidaus, 
dargi kūdikystėje neverkusio 
vengro tekėjo skambios kriš
tolinės ašaros. , Tos ašaros gi
liai įsmigo širdin Danutėj ir 
pati nežinodama dėl ko, ji ne
tyčia pasidavė pirmyn ir smar
kiai apkabino žilstančią ir 
kiančių galvą

Dimitrijus 
prato iš šio 
vartydamasis
siškai išklausti kame dalykas. 
Kuomet jis pamate, kad Danu
tė apkabino nepažįstamąjį ir 
abudu verkia, pradėjo ir jis 
snargliuotis ir, kaip žmogus* 
draugingas, apsiašarojo laiko
tarpiais kirčiuotai kartodamas:

Puiku... Pri- 
ačiu Dievui...

pas

e r-
generolo.
nei žodžio nesu- 

pašnekėsio, bet 
kėdėj mėgino rū

sikalbėjot, na ir 
Išgykit greičiau ir ateikit 
mus arbatos išgerti.

Bet jo nei vienas žtalis 
smego sąmonei! laimingai
kiančiųjų, tik jų akyse stovėjo 
kartą pargyventa stebuklingoji 
ir žaringoji meilės pasaka.

nej 
ve r

Prasidėjus Rusijoj revoliuci
jai, Lionia Dručkis išvyko Do
no sritin organizuoti savo Vardu <>
apsivedęs Danutę išvyko Ven
grijoj). Taip baigės stebuklin
goji meiles pasaka.

Iš rusų kalbos vertė
L. Tugaudis.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
kus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
jų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina- 
1108.' Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

- f. - - - W ■

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

4177-83 Archer Avenue
Kampai Richmond Gt.

Kuomet Kieve buvo gauta ži
nia apie mobilizaciją ir paskel
btą karą, Danutė, kaip ir visi 
rusai, užsidegė bendru patrio
tizmu. Bet ji, kaip ir visos mo
tinos nešiojo gilumoj širdies 
viltį ir meldėsi, kad jos vie
nintelį Lioniuką ne kartu iš
siųstų į karą, kur, sako ^“šau
tuvai šaudo trimis kilometrais, 
o patrankomis dešimtį’’ ir nors 
pirmą sykį išsiųstų kur nors 
užpakalin — “juk jis dar visai r 
vaikas, kur jam kariauti.'"

Dimitrijus smarkaus ūpo pa
gautas ir prisiminęs tuos lai
kus, kuomet jis kariavo Ža
liuose kalnuose ir prie Taškise- 
no, griežtai pareiškė, kad jis 
taip-pat važiuos kariauti — 
“nors pulku vadovauti.”

Bet Danutei be vargo pasi- | 
sekė perkalbėti jį, kad atidėtų 
savo sprendimą, kol nusipirks ! 
arklį (juk negali vadas būti be 
arklio), o arklio tinkamo ne
atsirado ir Dimitrijus atidėjo 
važiavimu neribotam laikui.

Praslinko savaitė nuo pra
džios karo, o nuo Lionios nė 
žodžio. Senelis ir motina neri
mavo, bet stengėsi neparodyti 
viens kitam savo neramumo.

Kartą grįžusi namo Danutė 
pamato ant stalo pilką voką, J 
parašyta taip gerai pažįstama 
rašysena. .Jai suraibavo aky
se, kuomet ji skubėdama at
plėšo voką ir vieloj mylimo sū
naus braižo pamatė ką tai sve
timo.

“Sužeistas karininkas gei
džia jus matyti ir maldauja 
paskirti jam keletą minučių. 
Karo ligoninė, 7-ta palata, pa
klauskit sesutės1

Veronikos Lyžinos.”
Žaibo greitumu perbėgo per 

Danutę mintis, kad jos Lionia 
sužeista ar užmuštas ir ką jai 
nori tuo pasakyti. Per kėlės 
minutes senis ir ^verkianti įso
tina, gavę vežiką, klcpeno karo 
ligoninės link.

Prašau, —maloniai tarė se
sute leisdama ' svečius į nedi
delį pustantį kanubarj.

Danutė kreipėsi i tą, kuris

u ITpaeinanti nuo 
Wz7 peršalimų—

—yra greitai pa- 
len8v’naniL naudo-

V iant stebėtinai gerą
XžįW ANCHOR BRAND 

rHj/ COUGH SYRUP

yr Labai sukencentruoti
v . vaistai, kurių tik mažai 

imant pasiekia pačias kosulio 
gilumas. Kaina 60c. už bonką 
vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

MALT JONIU - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

mVI.ORATlHG
OOO »on CONVAt**C*NT»

BtFMtSHIMO
OQOt> »OI» THl 
>...» t0'

Del žindamų moti- 
i, 

nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen- 
duojamas per

1 Dr.B.McN idiotas
groseminko urba aptickoriaus, jeigu jie negali

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus i

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

ANCI10R
• URANOBRANG

COUGH 
[SlfflUP fe

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

3514-16 Roosevelt Rd. 
< Arti St. Louis Avė.CHICAGO. ILL.
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Tj'•W* wijf■_

y'..'’.l • • ■ .‘V U-' * ’ * • ui i'’V*’’* V’*•* ,

v WW-s

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

JIESKOK laimes pas
C. P. SUROMSKI 60.

į TIKRAI rasi. Perkam, par-
* duodam ir mainom namus, 

farmas, lotus, visokius biz
nius. Taipgi pardavinėjam

I geriausių išdiYbyščių auto
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Duosim naują auto- 

i mobilį už jūsų seną; kas tu- 
1 ri lotus arba namą, mainom 

I ant automobilio. Jei nori
• parduot savo automobilį, at- 
| vesk pas mus, gausi pinigus 
I - CASH.

i C. P. SUROMSKIS & CO

i 5833-35 So. WESTERN Av. 
Tel. Hemlock 6151

Branch

3352 So. HALSTED St.
Tel. Yards 6751
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LIETUVON — 
užrašykite savo K i mi
ne m s ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia
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Naujienų Kontestasj
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

KORESPONDENCIJOS

Kontesto Honoratų Komisija: 
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SO P111E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratoriua: 
ANTANAS R1PKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus: 
JONAS JANKUS.

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

Musę Kontesto Veikėjai
Dal.ar p. Villis tėmija i Paige’ių, 
kuri, sako, laimėsiąs šiame 
Naujienų” konteste. Tas jum 

ubai galima; jaunas, stiprus, 
ipsukrus ir netingus p. Villis, 
galima spręsti iš jojo veikimo, 
'ai mes puikų, naują Paige au
tomobilį. Jam jau reikia, tad 
‘get busy”, Antanai. P-as Villis

Kazimieras čepukas
Kazimieras či pūkas yra se

nas Northsidės lietuvių gyven
tojas ir darbuotojas jo vei
kimo žymės ryškios SLA 226 
kp.. jaunuoliu draugijėlėj Bijū
nėlis, (’.hicagos Lietuviu Drau
gijoje4 S. P. ir pastaruoju laiku 
via išrinktas Nortbsidės I)rau- 
yiią Sąryšio sekretorium. P-as 
(.epukas in.es ir biznierius (na
mą bilda votį; jas), bet tankiai 
nepaisydamas nė biznio veikia 
draugijose, rūpinasi vietos lie
tuvių kultminimu ir lt. Daug 
turimi lietuviu biznierių, ku
riems rupi vien savi reikalai, vi
suomeninius reikalus pamiršta, 
tačiau p. čepukas yra visai 
skirtingo nusistatymo: jam pa
žangos stūmimas priekin yra 
jo gyvenimo tikslu.

P-as čepukas, būdamas biznio 
žmogus, užimtas įvairiais rei
kalais, bet mielai sutiko dar
buotis šiame “Naujieną“ kon
teste, kad parodžius tikrą nuo-f 
širdumą “Naujienoms’’ kaipo 
senas “Naujienų” draugas, rė
mėjas. P-as Čepukas. veikdamas 
šiam- konteste, mano du zuikiu 
nušauti: pasidarbuoti “Naujie
noms“ ir sau Paige laimėti. 
P-as čepukas sakosi veiksiąs 
ne vien Cbicagoje, jis apsuk
siąs ir kitas lietuvių kolonijas 
“Naujieną” kontesto biznio rei
kalais, n< s jis žinąs, kad “Nau
jienų“ bizniui esanti dirva vi
sur plati.

yra gerai žinomas Chicagoj. Jis 
per daug metų dainavo “Pir
myn” chore, North Sidėj. Jis 
etiki į laimingąsias dienas bei 

» aktis, jis žino: “dirbk, tai tu- 
ėsi’’. P-as Villis ir dirba, kad

i adaryti taip sau. kaip ir “Nev
ienoms” naudos.

Viktorija Wiliiams

Didžiuma musų jaunuome- 
ės yra užimta šokiais, užinte- 

• esuota teatrais ir veik kas va- 
' aras nebūna namie. Musų Vik
torija gi vakarus ir sekmadie- 
i ius suvartoja geresniam t iks
ai. Ji mokėtu taip pat pašokti 
r “paspacieruoti”, bet ji iš na

rni Į namus per lietuvius ke
liauja ir užrašinėja “Naujie- 
as”. lokių panelių reikia, ku

rios nors geriau anglų kalbą 
arloja, bet nesigėdi ir lietuvių 

klibos. Ji skaito “Naujienas”
• ragina visus užsirašyti ir 

'kaityti “Naujienas”. P-lė Wi- 
iams savo darbais šame “N.” 
cnteste atsižymės. Garbė to
jau panelėm, kurios gerą pa

vyzdi teikia kitiems ir kitoms.

Oetroit, Mich.
Dainų ir juokų vakaras

Sausio 12 d., konip. A. Va
nagaitis patiekė delroitieėiams 
malonų juoką ir rimtą dainų 
yakarą. Kiekvieną programų 
numerį publika palydėjo smar
kiu plojimu.

Komp. A. Vanagaičiui gelbė
jo artistas J. Olšauskas. .Jiedu 
gi, kaipo Dzimdzi-drimdzi ar
tistai viską labai gerai atliko.

Publikos buvo apie 400; ji 
po dainelių ir juokų labai ne
norom skirstėsi, matyt, norėjo 
dar daugiau klausytis.

Tą patį vakarą ir toj pačioj 
Lietuvių svet. buvo suruošta 
vakarienė pagerhėti komp. A. 
Vanagaitį ir art. J. Olšauską. 
Dalyvavo gražus vietos lietuvių 
I urelis.

Komp. A. Vanagaitis buvrt 
čia sustojęs gryšdamas iš Cle- 
velando, kur jis turėjo “risty
nes” su K. Šai pai i um. Kaip ra
šo laikraščiai, tai A. Vanagai
tis “ristynes” laimėjo. Kaipo 
pergalėtojas, komp. A. Vana
gaitis turbūt tikėjosi Detroite 
rasti dar didesnį drutuolį, kad 
atpiškėjo i čia su visa audra 
ir sniegu, kurio pridrėbė net 12 
volių.

Drutuolio čia betgi nerado. 
Tad girdėtis, kad K. Steponaus- 
kas, M. Kutkauskas, L. širvai
tis, J. Darniai t is ir kiti sporto 
mylėtojai nori, kad ir Detroite 
įvyktų komp. A. Vanagaičio ir 
K. Sarpaliaus “ristynes” kada- 
nors po Velykų. Ar ne tiesa, 
kad butų gerai, jei tai įvyktų?

—Muzikos Mokinys.
•-----------------

Kfiiiosha, Wis.
Mes, raudonieji fašistai, Gi

lėjom susirinkimą 6 d. sausio 
vienoj s tūboj. Buvo net ir 
farmeriai suvažiavę. Išviso su 
vaikais buvo mus 14.

Mes nutarėm daryt revoliu
ciją ir nuverst SLA. 212 kuo
pos valdybą. Dabartinė valdy
ba yra socialistų ir liaudininkų, 
tad mes nutarėm pašalinti pir
mininką ir protokolų raštinin

ką, o finansų ir protokolų raš
tininką palikti liki metų pa
baigos. Taip jau nutarėm at
sikreipt į juoduosius fašistus, 
kad jie mums padėtų tame dar
be.

Vienas musu draugutis buvo 
priešingas, bet mes to nepai- 
tiktai perskaitys protokolų, tai 
Inoj įvyks revoliucija. Po revo
liucijos pranešiu kiek krito mū
šy ir kas laimėjo.

Ir dar noru nusiskųsti. SLA. 
10 apskritis turėjo suvažiavi
mą 1G d. sausio. Po mitingo 
(lapuivo du chorai; vienas mu
sų, raudonųjų, o antras lais
vųjų. Mes uždainavom interna- 
cionališkai ir kaip pradėjome 
šaukt, kad net ir mokytoja ne- 
besustahdė. Bes mes visi rau
donieji sulipome ant estrados 
—nebebuvo kam rankomis ploti. 
Tečiaus mes esame labai gud
rus. Mes a tai vedom visus vai
kus ir įsakčm ploti kiek tįk jie 
gali. Tą jie atliko labai gerai.

—Bolševikas be pakaušio.

So. Boston, Mass.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota AlaišSr?

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbūtyje. Mo- 
torinu ir merginoms patarimus 
nuteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street
|L...——-.■ i ✓

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
‘ AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Tel. Yards 1119

Protesto rezoliucija prieš
Lietuves fašistus

Lietuvių “Balso” Draugystė, 
So. Boston, Mass., metiniame 
savo susirinkime 1 d. sausio, 
1927 m., apsvarstė dabartinę 
Lietuvos padėtį, išreiškia di- 
džiausj protestą prieš Lietuvos 
smurtininkus fašistus, kurie 
smurto pagelba nuvertė išrink
tą žmonių valdžią ir paskelbė 
savo teroristinę diktatūrą.

Fašistai pirmiausia užpuolė 
ant darbininkų organizacijų, 
sušaudydarni geriausius vadus 
ir šimtus sugrusdami Į kalėji
mus.

Mes pasižadame kovoti su fa
šistais natol, pakol Lekus jie 
nuversti ir pastatyta toKia val
džia, kokios Lietuvi,s didžiuma 
žmonių norės.

šalin Lietuvos fašistai! ša
lin karo stovis! šalin Smetonos 
ir Voldemarai! šalin Lenkų im
perialistų bernai,

Bezoliucijos komisija:
Uokas Perniekus 
Andrius Joudgudis 
Mykolas Plepys.

darbininkiškų minių Pennsyl- 
vanijos lietuviuose. Perta t, jis 
šiame konteste ir veiks, nėra 
abejonių, kad veikimo pasek
mės dėl p. Žukausko bus pilnai 
sėkmingos. Gero pasisekimo 
Žukauskui šiame konteste lai
mėti visą glėbi brangių dova
nų !
sėm. SI.A. 21Ž kuopos susirin-

W. J. STANKŪNAS ]
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali 

•kūmas.
3315 South

Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater Kent 6 tubu 
už ........... $70

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ................................. $12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tubu už ....................... $79v

DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos ........... $3.75
45 volt už ............... $1.95

JOS. F. BUDR1K
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Vardu t3t>l
Mrs. Anielia .Jarusz-Kaushilla^

AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.

Viriu jc Universa'
tat e Bank

Molei y v O margi 
uos Kreipkitės ar 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai- 

ku pagal £ul^rt|.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
KimUymo ir pę 
gimdymo.

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

Valandos nu< |
8 ryto-iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
* akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas 
3219 So. Morgan Street

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

Akiniai Pritaikomi
Net už $6

Nosies ligos prašalinamos 
Kreivos akvs ištaisomos v

DR. F, 0, GARTER
177 N. State St. Room 201

V. S. Naryauckas, M. 0.
Gydytojas ir Chirurgas

Šiuo skelbia, kad jis dabar praktikuos naujojo vietoje.

1223 N. Ashland Avė., netoli Milwaukee Avė.
Ofiso telefonas Brunswick 2889. Res. Arm. 4258 

Valandos nuo 7 iki 9 vakaro. NedSlioj pagal sutartį.

Lietuviai Advokatai

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS)

Valandos: nuo I iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 ikul.

3265 S. Halsted St.
Te). Boulevard 7679 

•r———••—••—■«—>•——••—«—•—•+

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su- 

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yarda 0904

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

Elenora Puroniene

• Laimingas Aurora miestas tu
rėdamas darbščią ir gabią vei
kėja. Puronienė yra idealiste 
apšvietus daibe. Jai neužtenka 
“Naujienų*' skaitymo. Pas ją 
rasite pilną jos knygyną ge- 
liausiom knygom užpildytą. Ji 
taipgi pasiryžus šiame “Nau
jieną’' konteste užrašyti visiems 
Auroros lietuviams “Naujie
nas’’ ir padidinti jų ir savo kny
gynus geromis knygomis.

l iesa, sako p. Puronie- 
nė, daug lietuviams neveik 
kalbėti, i jie supranta reikalą 
skaitymo “Naujienų’’, bet yra 
ir tokią, kuriuos reik prikal
bint ir kelis karius atlankyt 
jųjų namus.

Antanas Villis
Jau musų Antanas apdaužė 

savo fordelj. Jani jo negaila, 
nes jis jį gavo dovanai, kaipo 
dovaną pirmame “Naujienų” 
(1923—-1924 metais) konteste.

Stasys Žukauskas
Stasys Žukauskas, senas Wil- 

kes Barre ir Kingstono dar
buotojas. P-nas Žukauskas yra 
Lviriaus nusistatymo žmogus, 
'.ūdros jam nėra audromis jei
gu jis siekia prie kurio nors 
ikslo. Nedaug “Naujienų’’ 

turi tokių atsidavusių nuošir
džių veikėjų tolimoje Pennsyl- 
anijoje kaip kad p. Stasys 

Žukauskas. Stasys mainų dar
bininkas, sunkiai dirbdama 
kietųjų anglių kasyklose, bet 
jis nemažai pašvenčia laiko 
darbuodamos Plymoutho Tau
tiškų kapinių draugijoje ir kai 
kuriose kitose organizacijose. 
Taipgi mjo senai bendradar
biauja “Naujienoms” rašinėda
mas žinias iš vietos lietuvių 
gyvenimo ir Lt.

Galima drąsiai sakyti, kad p. 
Žukauskas yra rimtas ir gana 
apsišvietęs darbininkas, supran 
tas darbininkiškos klcsos rei
kalus ir jis tai darbo žmonių 
klesai atsidavęs su vųsa siela. 
Kolei dar gyvavo L. L. Federa
cija, jis buvo Kingstono kuo
poje sekretorių ir gana sėk
mingai darbavosi, taipgi daug 
yra veikęs L. S. Sąjungoje ir 
dar dabar yra tos organizacijos 
aktyviu nariu. Žukauskas mie
lai sutiko veikti šiame kontes
te kontestantu, nes jam rupi 
“Naujienų” sėkmingas gyvavi-’ 
mas ir užkariavimas plačių

kimus- įvyks 6 d. vasario, Schlitz 
svetainėj, 1 vai. po piet. Kaip

Halsted St.
Tel. Yards 1546 

Res. Tel.
Beverly 2300

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Gruodžio 31, 1926 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ............................................................. $3,105,788.64
Ovedraftai ...................................................................   1,316.67
J. V. Valdžios Investmentai .................................................. 125,741.59
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..........................   540,476.37
Bankos namas (Eųuity) ......................................................... 168,600.00
Rakandai ir įrengimai ................................................................. 19,229.88
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........................  652,450.25
Kiti turto šaltiniai ......................................................................... 983.25

Viso turto ................................... :.....  $4,614,586.65

ATSAKOMYBĖ
• Capital Stakas .................................... /........    $200,000.00

Surplus ............................................  200,000.00
Neišdalintas pelnas .................................................... ....,........... 88,969.02
Rezervo a<jcountai ...........................................«........................... 31,180.94
Dividendai neapmokėti .................   8,034.50
Depozitų ...................................................................................  4,066,169.69
Priguli Bankoms ........................................ .*............................... 10,006.57
Kitų atsakomybių ............  10,225.93

Viso atsakomybių ...............................$4,614,586.65

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

K.ilIRGEUONIS 
advokaza® 

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

Tel. Dearbom 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

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 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vak^r is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivflr'ne Roosevelt 9090 

Namų Tele/«jcu Republic 9600

MB. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: ) 8110’ Nak^.a

| South ' hore 2288 
' Boulevard 4136

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

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos toL Drezel 9191

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552

Valandoa 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
P«tnyčioa.

Dr. A. A. Roth 
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų- 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—-8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 530 
Tel. Central 6890

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

v I- ........... - -

Naujienų Spaustuvė
yr* Unijinė Spaustuvė,

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefoną^ Canal 1912 
NdlUms Tel. Fairfag 8858

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

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

Kenwood 1752

•: ........................ ...........................-........................-........................ .. ....................... ■
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LIETUVOS FAŠISTAI SUSIPEŠĖ.

SOVIETŲ PASIUNTINYS PAS SMETONĄ.

Pasak “Eltos”, sausio 17 d. pusiau pirmą valandą 
“prezidentui” Smetonai prisistatė SSSR, pasiuntinys 
Aleksandrovskis, kuris sausio mėn. 1 d. nebuvo atsilan
kęs su vizitą pas Smetoną kartu su kitais diplomatais. Tą 
dieną Aleksom!rovskis buvęs “staigiai susirgęs”.

Iš šito “Eltos” pranešimo matyt, kad sovietų valdžia 
neatšaukė savo ambasadoriaus iš Kauno.

Per Naujus Metus p. Aleksandrovskis tur-but nėjo 
pas Smetoną dėl to, kad jam buvo nepatogu eiti, — nes 
tuomet tik-ką buvo sušaudyti keturi Lietuvos, komunistai. 
Bet dabar Maskva tą “nemalonumą”, matyt, jau užmiršo 
ir įsakė savo pasiuntiniui palaikyt su Lietuvos smurtinin
kų vyrausybe “politinio draugingumo” ryšius — kaip Ita
lijoje su Mussoliniu.

NORI SUDARKYT LIETUVOS KONSTITUCIJĄ

Nepaprastas Lietuvos tautininkų sąjungos (Smeto
nos-Voldemaro partijos) suvažiavimas, įvykęs sausio 15 
d., nutarė reikalaut:

“1) Kad dabartinė konstitucija butų pakeista ta 
prasme, kad Lietuvos Prezidentui butų suteiktos pla
tesnės teisės;

“2) Kad Lietuvos Prezidentas butų renkamas 
visos tautos;

“3) Pastovesnei valdymo tvarkai sustiprinti, rei
kalinga, kad Ministerių Kabinetas butų ne tik prezi
dento tvirtinamas ir atleidžiamas, bet ir jam vienam, 
o ne seimui atsakomingas;

“4) Kad Prezidentas b\itų renkamas ne trumpam, 
3-jų metų, bet ilgesniam laikui (gal visam amžiui? 
“N.” Red.);

“5) Kad seimo narių skaičius butų sumažintas 
taip, kad vieną atstovą galėtų išrinkti tik 60,000 gy
ventojų ;

Amerikos lietuvių publiką labai nustebins Ost- 
Express (vokiečių telegramų agentūros) pranešta iš 
Kauno žinia, kad Smetonos-Voldemaro vyriausybė suėmė 
už “prieš-valstybinį veikimą” fašistų vadus, Tomkų ir 
Klimaitį, ir kad žadama areštuoti dar daugiaus fašistų.

Pasirodo, kad net ir smurtininkai, pasigavusieji val
stybės galią į savo rankas ginkluoto pervesmo keliu, yra 
priversti griebtis aštrių priemonių prieš kraštutinės dik
tatūros šalininkus.

Kraštutiniai fašistai, vadovaujami Tomkaus (Glo
vackio bendradarbio), yra nepatenkinti gruodžio 17 d. 
“pučo” išdavomis. Savo organe “Tautos Valioje” jie 
niekina Seimą ir reikalauja, kad vyriausybė, pasiremda
ma kariuomene, tiesiok žudytų (“kištų į eketę”) demokra
tinių partijų atstovus. Kadangi Smetona ir Voldemaras 
nori laikytis bent paviršutiniškų teisėtumo formų ir 
stengiasi susiartinti su dešinesnėmis opozijos grupėmis, 
tai tie akyplėšos ėmė grasinti vyriausybei nauju ginkluotu 
perversmu.

žodžiu, smurtninkai susikirto su smurtininkais.
Iš to susikirtimo gali išeiti labai įdomių pasekmių. 

Mums išrodo, kad tie kraštutiniai fašistai, kuruos Volde
maras ėmė areštuoti, tai — klerikalų kamarilės (kun. 
Krupavičiaus ir k.) įrankiai. Krikščionių demokratų 
vadai norėtų stoti valdžios priešakyn. Savo spaudoje jie 
jau skundėsi, kad katalikiški žmonės esą skriaudžiami, 
nes jie iki šiol negauną šiltų vietų valdžioje.

Be to, yra žinoma, kad Juozas Tomkus dar krikščio
nių viespatavmo laikais buvo politinės policijos (žvalgy
bos) agentas ir su valdžios žinia organizavo provokaci
jos tikslais bolševikuojančius mažažemius.

Patys klerikalai šioje valandoje dar neišdrįsta stoti 
atviron kovon dėl galios valstybėje su smetoniniais tauti- 
ninkais. Todėl jie siundo savo šunelius ----- Tomkų, Kli-

maitj ir panašius gaivalus.
Smetoniniai fašistai kolkas yra stipresni, ir klerika

linius fašistus jie kiša j kalėjimą. Kas iš to išeis toliaus, 
pamatysime.

Fašistams besipešant tari) savęs, gal turės progos at
gauti savo teises Lietuvos liaudis.

Užsimokėjimo kalnai
Chicago je — paitu:

Matam* ------—------------------- - $8.01
Pusei metų  ----------_— $4.9*
Trim* ratnoaiama ........... 2.00
Dviem tuinaaiaraa _______ JL.6V

Vienam infinasdei .71
Chicagoja per neiiotojua: 

Viena kopija —------- ---------- 3c
Savaitei  —.------...—18c
Mėnesiui ------- —~—--------------- 76c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metam*------- --------------- ------ $7.01
Pusei metą _________ — 8.60
Trims mėnesiams —__  — 1.75
Dviem mėnesiams -----------------1.26
Vienam mėnesiui----------- —— .76

Įdėtuvon ir kitur uiaienluoMt 
(Atpiginta)

Metams----------------------------- $8.00
Pusei metų _________ ____ ,,,— 4.00
Trims mėnesiams...................... 2.DC
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

orderiu kartu su užsakymu.

“6) Kad seimas butų renkamas 5-iems metams;
“7) Kad butų pakeisti seimo rinkimų įstatymai ta 

prasme, kad atstovai butų renkami ne sąrašais, bet 
tiesiai asmenimis, ir kad atstovai butų renkami ne 
jaunesni kaip 30 metų amžiaus.”
Smetoniniai tautininkai, vadinasi, nori visai suma

žini Seimo galią ir padaryt visagalinčiu prezidentą. Mat, 
tos partijos politikierių žmonės nerinkdavo į Seimą, tai 
jie ir neapkenčia žmonių atstovybės!

Keista tiktai dar, kad jie nereikalauja sudaryto iš 
ponų ir kunigų atstovų senato, kuris kontroliuotų Seimą 
(kaip siūlė kun.Bučys), ir neagituoja už karalių.

{domu teČiaus, kuriuo budu je mano šituos konstitu
cijos sudarkymus pravesti?

“GYVENIMO” NO. 2.

Išėjo iš spaudos “Gyvenimo” 
vasario menesio numeris, žur
nalo redaktorius-leidėjas, drg. 
A. Žymontos pasirūpino šitą 
numerį pripildyti dar įvaires
niu turiniu, negu pirmesni uo
sius. Tarpe bendradarbių yra 
keletas naujų vardų.

TAUTOS “DIDVYRIS”

Lietuvos fašistų laikraštis, 
“Tautos Valia”, kurį buvo už
dariusi Sleževičiaus valdžia, da
bar vėl eina.

To akykplėšiško laikraščio 
leidėjas, V. Grigaliūnas-Glovac
kis, kurį demokratinė valdžia 
buvo pašalinusi iš kariuomenės 
ir paskui patraukusi teismo at
sakomybėn, dabar vėl yni su
grąžintas armijom Todėl fašis
tinę “Tautos Valią” dabar reda
guoja artimiausias* Glovackio 
bendradrbis, Judras Tomkus.

Kas per paukštis yra lasai 
ponas Tomkus, skaitytojai pa
matys iš žemiaus perspausdinto 
“L. žinių’’ straipsnio, čia gi 
pakanka pastebėti tai, kad tą 
poną, kai|) praneša ()s*t Express 
telegrama iš Kauno, turėjo su
areštuoti net Smetonos fašisti
nė vyriausybė.

“BOLŠEVIKAS”, žVALGYBI- 
ninkas Ilt PATRIOTAS!

Juozas Tomkus, stambiausias 
po Glovackio fašistų “veikėjas” 
Lietuvoje, redaguoja “Tautos 
Valią”, kuri vėl prądėjo eiti po 
gruodžio 17 d. perversmo.

Apie jį “Lietuvos Žinios” 
sausio 11 d. straipsnyje “Ne
naudėliai patriotų rolėje” rašė 
sekančiai:

Tomkus—“Tautos Valios” re
daktorius. Ir kur gi jis nepra
aušus naujos, idealinės eros? 
Jo praeitis garantuoja, kad tai 
ir yra tas pats tikrasai “tautos 
idealo” vykdytojas'. Būdamas 
laetuvos kariuomenės karinin
kas, Tomkus prieš pereitus Sei
mo rinkimus pasirinkęs sau 
vertų, sustatė bolševistinį “vals
tiečių mažažemių’’ Seime kan
didatų sąrašą ir, žinoma, buvo 
vienas pirmųjų kandidatų tame 
sąraše. Į tuos “valstiečius 
mažažemius” Tomkus ir Ko ta
da kalbėjo tokia kalba: “Te
gyvuoja darbininkų valstiečių 
vienybė ir pačių valstiečių val
džia! Tegyvuoja darbo žmo
nių organizacija — valstiečių 
mažažemių sąjunga, kuri pakirs 
sparnus prakeiktam valdžios 
režimui ir storpilvių, socialde
mokratų bei socialistų liau
dininkų sauvalei centruo
se! Mes patys s*avo pūslėtomis 
rankomis sutriuškinsime maža
žemių vienybės ardytojus ir 
parodysime, jog darbinnkas ma
žažemis gali iškovoti sau pilną 
laisvę”...

Kas beatskirs šitą Tomkaus 
ir Ko atsišaukimą nuo bolševi
kiško?

Tas, žinoma, nekliudė Tom
kui būti politinės policijos ben
dradarbiu ir davinėti pramany
tas žinias apie savo draugus 
karininkus, į skundžiau t juos 
bolševikais esant ar buvus.

štai šitas garbės ir doros ri- 
cierius skerečiojasi dabar, kaip 
nugalėtojas po musų politinį 
gyvenimą: “Tautos Valios” (1

(9) n-ry) dergia ir mindžioja 
į purvą tuos visuomenės veikė
jus, kurie daugiau kaip 30 me
tų lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės idėjai, mėto jiems į 
veidą išgamų ir pardavikų var
dus.

Nenaudėlis, užsidėjęs patrioto 
kaukę, drąsiai kasa duobę Lie
tuvos valstybei: bjauroja, kaip 
įmanydamas, aukščiausią vals
tybės įstaigą—Seimą ir pagrin
dinį valstybės įstatymą konsti
tuciją, drąsiai šaukia surengti 
naują fašistinį perversmą, įves
ti diktatūrą, kad nebūtų, girdi,

Kode! žmonės žudosi?

16,000 saužudžių.— Tarp lauki
nių žmonių saužudystė nėra 
žinoma.—Miestų gyvenimo j- 
taką.— Saužudos nuotaika.— 
—Klimatas ir saužudystės.— 
šiltuose kraštuose mažiau 
teįvyksta saužudysčių. —Ko
kios rūšies žmonės daugiau
siai žudosi?

Dr. Fredrick L. Hoffman, 
vienos didžiulės apdraudos kom
panijos statistikos departamen
to direktorius, gal daugiau ži
no apie saužudystės nei Lile 
kuris kitas- žmogus Amerikoj. 
Saužudystes klausimą jis stu
dijavo bėgiu 33 metų ir yra 
surinkęs neįmanomai daug me- 
džiagos.

1923 m. nusižudė apie šešio
lika tūkstančių žmonių. Sau
žudysčių skaičius Amerikoj 
nuolat didėja,’ ypač miestuose. 
Žudosi ne tik suaugusieji, ale ir 
vaikai.

Saužudystė yra civilizacijos 
pėdsakas. Barbarai ir lauki
niai žmonės nesižudo.. Pietinių 
valstijų negrai, nežiūrint sun
kių gyvenimo aplinkybių, retai 
tesižudo. Kiekvienam šimtui 
tūkstančių negrų išpuola 1.9 
saužudysčių; tuo tarpu tokiam 
pat vietos baltodžių skaičiui 
išpuola 7.6 * saužudžių. Įdomu 
pastebėti dar ir tai, jog vidu
tiniško klimato juostose dau
giausia esti saužudysčių. At
rodo, kad tose vietose, kur gy
venimo sąlygos yra tinkamiau
sios, žmonės labiau žudosi. 
Kur žmonės labiau civilizuoti, 
ten daugiau įvyksta saužudžių. 
Moterys labiau yra linkusios 
saužudystei tarp 15 ir 45 me
tų amžiaus, o vyrai tarp 25 ir 
60 metų.

Moterų paprastai mažiau te
sižudo. Kodėl? Viena, jos la
biau apsaugotos nuo gyvenimo 
realybių, o antra, jos gali pakel
ti kentėjimų. Prie viso to nuo 
saužudystės jas sulaiko moti
nystės instinktas.

Kalėdų laike ir tuoj po Ka
lėdų saužudysčių skaičius pa
prastai padidėja. Mat, tuo lai
ku žmonės gyvena labai įtemp
tu gyvenimu, kas blogai atsi
liepia į nervus. Girtuokliavi
mas laike švenčių irgi yra stam
bi saužudysčių priežastis.

Saužudystės- didėja tarp jau
nimo, kuris iš ūkių vykstu j 
miestus laimės ieškoti. Atrodo, 
sako Dr, Huffman, kad tie 
jaunuoliai negali atlaikyti mieš
tų intensyvaus gyvenimo. Nuo
latinis susijudinimas išmuša 
juos iš pusiausviros. Jų nervai 
krinka, pasireiškia nepasitenki
nimas. O kuomet žmogus pra- 

“sukvailintos minios balsavi
mų”, ir atvirai kursto žudyti 
(“kišti po ledu”) musų visuo
menes veikėjus!”

Taigi pasirodo, kad tas ultra- 
patriotiškas sutvėrimas kartu 
varė bolševikiškų propagandą 
tarp mažažemių valstiečių, šmei
žė sosialistus ir tarnavo kleri
kalinės valdžios žvalgyboje.

Išrodo, kad klerikalai tą pau
kštį ir panaudodavo savo parti
jos tikslams-, kad jisai demora
lizuotų liaudį ir skaldytų' jos 
jėgas. '

Vai. liaudininkų ir socialde
mokratų valdžiai susidarius, tas 
biaurus gaivalas susidėjo su 
pulk. GloVackiu, kuris buvo iš
mestas iš kariuomenės. Juodu 
ėmė leisti “Tautos Valių” ir 
organizuoti prieš valdžią buvu
sius armijos į savanorius. Spė
jama, kad ir šitame savo darbe 
Tomkus su Glovackui buvo lik
tai klerikalų įrankis. Buvo gir
dėt Lietuvos spaudoje nuomo
nių, kad jų dviejų laikraštpali- 
kį “Tautos Valią’’ klerikalai rė
mė pinigais.

Bet ironija likimo: Tomkus, 
kuris akyplėšiškiausiu budu agi
tavo už fašistinį perversmą Lie
tuvoje, pats atsidūrė, tam per
versmui įvykus,—kalėjime!

deda taip jaustis, tai saužudys
tė nei kiek jį negąsdina.

Galutiniame analize kiekvie
nas saužuda yra savo rųšies 
ligonis, nustojęs pusiausvaros. 
Neretai desperacijon įpuolęs 
žmogus pareiškia: “O, aš nusi- 
žudyčiau šiandien už du centu”, 
arba—“Geriau butų, jeigu aš 
bučiau miręs”. Visa tai nulei
džiama juokais. O tuo tarpu 
tai yra aiškus simptomas, jog 
su tuo žmogumi darosi kas 
nors negerai. Ir jeigu laiku 
nepašalinama nepasitenkinimo 
priežastys, tai toks • žmogus 
tampa kandidatas į saužudas.

Ligos gan lankiai veda prie 
saužudystės, ypač tokios ligos, 
kaip vėžys arba džiova, Kuo
met žmogus jaučiasi, jog jam 
nėra vilties pasveikti, tai jis 

rnc retai nutaria “viską susyk 
užbaigti”.

Pastaruoju laiku prądėjo žu
dytis turtingi studentai. Jie 
per anksti ima plačiai gyventi. 
O patyrę visas gyveninio sal
dybes, jie nebemato daugiau jo
kio tikslo gyventi.

Žmonės, sako Dr. Hoff
man, pradeda darytis perdaug 
emocingi, greit susijudina. Jie 
visais- galimais budais stengiasi 
išvengti sunkenybių ir kentėji
mų. Musų pirmtakunai nežino- 
ja prabangos. Jie užg Pildydavo 
ne tik kūną, ale ir sielą, šian
dien mes jaučiamės nelaimingi, 
jeigu ryto metą nėra šilto van
dens atsiprausti. Kuomet žmo
gus yra perdaug išlepintas, jis 
negali pakęsti mažiausio nepa
togumo.

Oras ir geografija, matyti, 
daro didelės įtakos žmogaus 
nuotaikai. Vėliausios statisti
kos duomenys rodo, jog dau
giausia' saužudysčių įvyksta 
Kalifornijoj. Sakysime, San 
Diego mieste kiekvienam 100,- 
000 .gyventojų išpuola 45.2 sau
žudysčių ir Los Angeles—32.8; 
Oakland, Wasb., 29.9, Sealtle, 
Wasb., 28 ir Tacoma—17.1. 
Miestų gražumas, matyti, nieko 
bendra neturi su saužudystė- 
mis. Wasiiington, I). C., yra 
nepalyginamai gražesnis nei 
Bayonne, N. J. O tuo tarpu iš 
kiekvieno 100,000 Washingtono 
gyventojų nusižudo 17.3, gi 
Bayonne' tik 4.6.

Paprastai yra priimta many
ti, jog ispanai, portugalai ir ita 
lai yra labai impulsyvi žmonės, 
kurie linkę yra daryti visokių 
neapgalvotų dalykų. O vienok 
itarp tų tautų saužudysbių yra 
mažiausia. Išviso šiltuose kraš
tuose saužudysčių nedaug teį
vyksta.

Kas kita su šiaurinėmis vals
tybėmis. Pavyzdžiui, Bortine 
šimtui tūkstančių gyventojų

saužudysčių, c 
Kaipo taisyklė 
įvykta daugiau 
kur kitur. An- 

iš kiekvieno

išpuola 50.2 
Chicagoj 15.3. 
vokiečių šalyse 
saužudj'sČių nei 
glijoj 1923 m.
šimto tūkstančių gyventojų nu
sižudė 10.3, o Jungtinėse Vals
tijose—15.3. Tuo tarpu New- 
foundlande, kur gyvenimas yra 
gan sunkus’ ir nuobodus, šim
tui tūkstančių gyventojų išpuo
la tik 1.5 saužudysčių.

Vyriausia saužudystės prie
žastis yra ta, kad žmogus nepa
jėgia prisitaikyti prie aplinky
bių. Asmenys, kurie domisi 
draugijinių gyvenimu, rečiau 
tesižudo. Kas kita su tais, ku
rie, apart savęs, nieko kito ne-1 
mato. Jie visas savo mintis 
sukoncentruoja ant savęs. Jie 
yra perdaug dideli egoistai, kad 
galvoti apie kitus žmones ir jų 
nelaimes. “Aš” yra jų alfa ir 
omega.

Sunku, sako Dr. Hoffman, 
butų surasti žmogų, kuris ka
da, nors savo gyvenime nebūtų 
galvojęs apie saužudystę. Silp
nos valios žmogus, didelis ego
istas pasiduoda pagundai, ka
dangi jis negali prisitaikyti 
prie aplinkybių. Gi asmuo, ku
ris interesuojasi žmonijos rei
kalais, kuriam kito žmogaus 
bėdos ir džiaugsmai yra arti
mi prie širdies, paprastai labai 
retai sau galą tepasidaro.

Dr. Hoffman mano, jog tin
kamas auklėjimas netik page
rintų draugijinį žmonių gyve
nimą, lx‘t žymiai prisidėtų ir 
prie saužudysčių skaičiaus* su
mažinimo.—K. A.

į Jei plaukai slenka? J
Mž Naudok

^»ĮįuffJes 1

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. BIEZIS
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 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

wr t j i nuo 9 ikt II vai. rylų, k'alandos^ nuo 6 iU 8 vaL vakarc

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago. UI.

Tel. Boulevnrd 2160 
— Valandas —• 

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; 6:80—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

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

Del silpnumo, pailsusių ner
vų ir nusilpnėjusių organų 

" Nuga-Tone gydytojų žinamon užraiomos gy
duolės, kurios yra publikom vartojimui per 40 
metų ir yra nuteikubioi > v inaUi, utiprumų ir 
ilgennj gyvenimų tukatunčiamK. silpnų, nci- 
vuotų, debilitated vyrų ir moterų. Joa au
toūkiu stiprų, sveika krauja, teikia naujų 
stiprumų ir jėgų nervam* ir suteikia veikimo 
jėgų Širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems 
svarbiems kūno organams.

Miss Besie Timell, Tvl Rivor, Va., suvar
tojo tiktai vienų buteli Nuga-Tone, ji rašo: 
"Jos padarė man dau# daugiau gero negu ki
tos visos gyduolės kokias aft vartojau. Aė 
dabar esu daug stipresnė, mano nervai ir 
Širdis geresnė ir naktimis miegu labai gerai.” 
Nuga-Tone suteiks ir jums tokias pat užga
nėdinančias pasekmes. Nusipirkit butelj Šian
dien. Tikrai pabandykit jas, bet tiktai žiu- 
rėk’t, kad gautumėt Nuga-Tone. Pavaduoto
jos gali pasirodyti be verčios.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
RedaktoriuR-Ix>i<lėjaH 

900 W. 52nd Street 
Chicaro, III. 

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarj mčnesj jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai, Klases, 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 Meilė—žemaitės apysaka.

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

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sercdomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

L

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

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

Ultravioletinė iviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O'Britis
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. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valandos ) nuo 9 iki 11 V’ rytoValandos į nuQ 6 i|d 9 yaJ< yak>

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Ros., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 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 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

ChlCAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1811 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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A. A. Esbė

V. Šidlauskio “Šešializmas”
(Tęsinys)

g PINIGAI DEL JUSU
i SEKAMOMS KALĖDOMS

Tūkstančiai yra prisidėję prie 
musų Kalėdinio Kliubo kad tu
rėjus kiek pinigų dėl sekamo 
švenčių sezono.

> Musų kliubas yra atdaras dėl
kiekvieno. Prisidėkit prie jo be 
atidėliojimo ir jus maloniai nu- 
sistebėsit kiek jus susitaupysit 
pinigų sekamoms Kalėdoms.

Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ..........................................................................
Adresas (gatvė) ...........................................................
Miestas ir Valst.......................................................... ....
Užsiėmimas........................................ Amžius............
Pašeipgavis ...................................................................

■

A P SID R A U S K!

$10,000 ACCIDENT PŪLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

Relingingumas nemėgsta tri- 
viahimo: jis yra gyvas origina
liškais (pas. laukinius orgina- 
liškais* iki keistumo) šaltiniais, 
ar jie butų individualiniai, ar 
socialiniai. Del to religinis ori* 
ginalumas yra paprastai susi
ėjęs su paslaptingumu. Del to 
daugumos religijų šaltinis tėra 
Apreiškimas.- Del to “moksliš
kosios religijos”, neturėdamos 
kalbamojo originalumo, tepasi
lieka paprastu mokslu, o jų 
“religingumas” visada nedaau- 
gęs, t. y. atsilikęs nuo tikrojo 
religingumo ir, kaipo toksai, 
gali būti traktuojamas greičiau 
kaip religinis atavizmas, nors 
ir sukuriamas mokslininkų 
gamtininkų (K. Ilackcl) arba 
pozityvūs filosofijos kūrėjų (O. 
Comte), etc. Tų gamtininkų ir 
pozityvistų religinėje kūryboje 
dažnai sunku yra atskirti mo
kslišką pradą nuo religinio, ly
giai kaip pas laukinius, kurių 
religija beveik visada yra su
rišta su svetimais jai dalykais, 
taip kad dažnai sunku išskirti 
ją nuo papročių, medicinos, tei
sės, etc. Aukščiau jau matėme, 
kad “moksliškos” visuomybės 
organizacijos dogmatai beveik 
nesiskiria nuo koperacijos įsta
tų, o dar giliau pažiūrėję, iš 
visuomybgs organizacijos ir ap
eigų matome, kad ji beveik ne
palieka vietos kitam, apart re
liginio gyvenimo. Ten, kur ki
tos religijos, pav., krikščionybė, 
stengiasi santykiauti (su moks
lu, visuomenišku gyvenimu) ten 
visuomybė religina, kišdamosi 
Į visas .sritis (medicina, higie
na, astronomija, etc., ir nei i 
tokius menkniekius kaip var
duvės, sveikinimasis ir t.t.) ir 
stengdamasi primesti joms sa
vo dėsnius. Toksai susitumas 
(ne santykiavimas) visuomybės 
su gyvenimu, susipažinusiam su 
religijų istorija negali atrody
ti kitaip kaip tik religišku 
anarchizmu (iškilusių šių lai
kų kultūrinėse sąlygose), ku
riame tebevyrauja laukinis uni
versalumas, atpenč šių dienų 
kultūrinei diferenciacijai (“gry
nam” mokslui, “grynai” religi
jai).

Taigi, nors V. šidlauskis ir 
tvirtina, kad jo religija “sinte- 
zuotoj formoj” turi daug kitų 
tikybinių sistemų gerų pusių, 
bet, kaip tik ką matėme, ji turi 
dar daugiau blogų, ypač nekul
tūringų religijų nediferenciruo- 
tumų. Pagal V. šidlauski vi- 
suomvbės Dievas' esąs “aukš 
čiausio laipsnio etiškas Dievas''. 
Bet kas iš to seka, Gal ne taip 
jau svarbu tureli gerą Dievą, 
arba aukštą supratimą apie jį, 
kiek ištikrųjų svarbiau turėti 
gerus religijos etiškus dogma- 
tus ir vykdyti juos gyvenime 
praktikoje. Štai laukinjiai,— 
australai, malajai, papuasai, ka-

ledonai, tasmonai, andamanai, 
negritai bei negriliai, banlu, — 
taip pat turi labai aukšto su
pratimą Dievą, kuris beveik pas 
visus juos esąs aukščiausioji, 
.amžinoji, be pradžios ir pabai
gos esybė, o pas Lušmenus ir 
hotentotus— gailestingas, ne
matomas atjaučiamas tik šir
dimi (ir aukštesnis* už visuo
mybės Dievą tuom, kad visa
galis). Bet nežiūrint tokio au
kšto Dievo supratimo, daugelis 
tų laukinių yra kanibalai, štai 
kad ir kultūringieji: jie turi kil
niausią supratimą apie savo 
Dievą, o vis dėlto tie kilnus 
supratimai nesustabdo kultūrin
guosius nuo masinių viens kito 
užmušinėjimų (karų), kurie yra 
tas pat, dar labiau biaures*nis, 
kanibalizmas, nes jis “suėda” 
ištisas tautas ir valstybes, jei 
ne materialiniai, tai dvasiniai, 
kas yra dar blogesnis dalykas. 
Kultūringųjų Dievas bent teo
riškai nedaleidžia užmušti, nes 
Jo yra griežtai pasakyta “neuž
mušk”. Na o visuomybė, ne
žiūrint savo “aukščiausio lai
psnio etiško Dievo”, kaip au
kščiau teko pastebėti, • leidžia 
užmušti vadinamą “žmogys
tę”. Kuom gi, tada atsiskiria 
visuomybės Dievas nuo Piku- 
1<>‘? Gal tuom, kud pirniesuia 
leidžia užmušti, o pastarasis 
žmogui privalomas, etikos—vie
na dieviška, antra pikuliška? 
Tai pilnai atatinka mano tvir
tinimui, kad visuomybė turi du 
dievus—gerą ir blogą, nors V. 
šidlauskis* ir stengiasi sugriauti 
šilą tvirtinimą, šiaip ar taip, ar 
čia Dievo ar Pikulo etika butų, 
visvien ir šiuo atveju visuomy
be yra anachronistiška, nes 
primena tą religinę etiką ir 
tuos laikus, kuomet ‘dievai pa
tys užmušdavo žmogų, arba 
leisdavo užmušti, arba kuomet 
žmogaus etikoje turėjo religi
nės galios piktosios dvasios im
peratyvas.

Visuomybės tarsi originalu
mas Dievo nevisagalybčje yra 
giliai atavistiškas. štai net ir 
musulmonų Dievo “visagalybe 
yra apribota dviem medžiagi
niais amžinais esiniais: Sostu 
ir Knyga”. Dievo nevisagahimas 
yra ne naujas bet tikrai pase
nęs dalykas* kad jį galima butų 
dėti kurios nors na u tikybos pa
grindai), ko nesidrovi daryti yi- 
suomybė.

(Bus daugiau)

Kiekvienas 
Šaltis

Pavojingas
Daug tflkatančių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Vienu pneume 
niu nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra HilPs Cascara-Bro-

pamokinsime kaip gali-

953 N. Ashland Avė.,

Gražios, Praktiškos, 
Tvirtos ir Pigios 

UŽLAIDOS 
durims iš spalvuotų karoluky 

. Kiekvienas gali jas pa
daryti, net ir vaikai. Mes

’ ma padaryti. Atsilanky- 
kit ir pamatykit musų visokių 
išdirbinių ir kitų išdirbysčių

iš koroliukų — Turime dvi krautuves karoliukų, 
kuriose randasi didžiausias pasirinkimas karoliukų 
visoje Amerikoje. Padarytos tokios užlaidos kai
nuoja $15, liet jums nereikia gatavų pirkti, nes jei 
nusipirksite karoliukų už kokius $7, tai jums apsieis 
daug pigiau. Mes jus pamokinsime. Parduodame 
olselio ir retail kainomis. Siunčiame karoliukus 
visur paštu. Adresas:

STANLEY WEGRZYN
1106 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 5611-1169

mide-Quinine. Jis kas žiemų sustabdo 
milionuH šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok Šal 
tį pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptio- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA > QUIN1NE
Raudona Dėžė su paveikslu

ANGLYS
2 Dienu Fill-Up Išpardavimas, 

Panedelyj ir Utarninke 
POCAHONTAS $8.50

20 iki 30 tonų dar load kaina $8.50, 
10 tonų, $8.75, 5 tonai, $9, 3 tonai 
$9.50. Navy Standard arba West Vir- 
ginia Peerless brand, dideli šmotai, 
duoda daug šilumos. Pastatoma C. O. 
D. 5 ir 10 tonų lodai, tuojau arba j 
10 dienų, bile kur Chicagoj, Oak Park, 
Cicero arba North Shore iki Glencoe, 
jei užsisakvsit dabar. Ši kaina yra 
50c pigesne negu marketo kaina. 
l’Tanklin arba W. Ky. M. R. 70% 
Lump Egg ir Nut, $6.50 Egg arba 
Lump, $8, Plautos Nut $7.75, svar
styklės mažiau 5 tonų.

United Coal Buyers 
of Chicago

Mine lieps, ir WholeMile Distrihutors 
( hainber of ( oniinerce Bldg.

Musų Skyriai Yra Visame Mieste 
Orderio Departmento Telefonai 

. Franklin 5390
Kainos atpigintos dėl Publikos

• Laikykit šitų skelbimą, gausit kredi- 
I to $1 už pirmą lodą

NAUJI
COLUMBIA

VIVATONAL

PH'ONO G RAFAI
Stebėtinai ištobulinta, kad visas žemas ir aukštas gaidas išduoda taip aiškiai, 
kaip kad jus niekados neesate dar girdėję. Nesigailėsi išgirdęs ir persitikri
nęs ar galėtų taip būti. Kaina po $90.00 ir augščiau, ant lengvų išmokėjimų.

JUOZAS BABRAVIČIUS
Didžiausia pasaulio artistas, kuris dainos su Chaliapin Opera Nedėlioję, Vasa- 
rio-Feb. 6 d., 2:30 vai. po pietų, Auditorium Teatre, įdainavo j naujus Colum- 
bia rekordus:

16045 
16047 
61002 
16036 
16035 
16034

Švint Aušrelė ir Gale Sodo Rymavo........ .............75c ’ £
Lolita ir Aprilė......... ............................. ............... 75c
Karvelėli Mėlynasis ir Plaukia Sau Laivelis .... $1.25 ę
Ne Margi Sakalėliai ir Bernužėli Nesvoliok.......75c
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla .... 75c
Augonelės ir Kur Bakūžė Samanota .................. 75c ę

Jono Butėno Nauji Rekordai l£i
Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina 75c f
Lopšinė ir Išgėriau Septynias ............................. 75c Įt
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė ............................... 75c A

Nauji Šokiai L
Katrytė ir Marytė (Polka) ę
Linksma Porele ir Linksmas Medžiotojus (Polka) ji

Senelio Polka ir Gražuolė (Polka) ’L1
Kitayanka (Polka) ir Kaimiečių (Valcas) f

Turime didelį pasirinkimų visokių rekordų; siunčiame j kitus miestus. Rei- įi 
kalaukite katalogo. ę

16041
16048
16044

16043
16053
16039
16049

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted St. . Chicago, Illinois
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tuomj padarysime geresnį dar- ’ 
bą, negu “surprise party” ' — 
nušluestyaime galbūt ne vieną 
ašarą mm našlaičių veido.

Suėmė už žmogžudystę
Julius Kroli, 17 m., veik in

validas, 1708 Sedgewick SI., 
liko pašautas ir išmestas iš au
tomobilio gatvėn mirti. Jis 
vėliau pasimirė ligoninė neat
gavęs sąmonės. Spėjama, kad 
jis liko nušautas dėlei nepasi
dalinimo nedideliu plėšimo gro
biu. Policija vėliau suėmė Os- 
car Schirmer, sumi turtuolio ir 
Norliert Luce, kai|x> įtariamus 
žmogžudžius.

PASKAITOS NEBUS

LSS t k p. paskaitos, kuri 
buvo paskelbta kelios dienos at
gal, dėlei tnlų priežasčių, šį 
sekmadienį nebus. Paskaita 
perkeliama yra į vasario 13 d., 
10 vai. ryte, Liet. Auditorijoj. 
Skaitys inž. K. Augustinavicius 
labai svarbia ir visiems įdomia 
tema.

Town of Lake

Šeši žmonės užmušti

Užvakar automobiliai ir nelai
mėse su automobiliai liko už
mušti šųši žmonės, neskaitant 
daugelio sunkiai sužeistą. Vie
noj nelaimėj du žmonės liko 
užmušti.Nųečias gal mirtinai su
žeistas ir trys lengvai sužeisti 
automobiliui ties La G range 
parku nušokus nuo kelio ir at
simušus j pašto dėžės stulpą. 
Visi jie yra iš Lyons. Lengvai 
sužeistieji tapo areštuoti, nes 
visi važiavusieji buk buvę girti.

p o r i a *
.1. KOMARAS SUGRYŽO

Šiomis dienomis iš pietiniu 
valstijų sugryžo į Chicago sun
kiojo svorio ristika.s Juozas Ko
maras. Jis norėtu ristis su vi- 
sais ristikais už lietuvių čem
pionatą. Sakosi, daug sykių 
šaukęs liet, ristikus ristis, bet 
nė vienas neatsišaukęs. Sekma
dieny, .‘Hvai. po piet, jis risis 
su geru ristiku I niversal Kliu- 
l.e. Bus ten ir daugiau geni ris- 
tikų treniruotis. —N.

Visi į draugiška 
vakarėlį rytoj

SLA O-tas apskritis rytoj va
kare turės linksmą ir skaitlin
gą vakarėlį, Mildos salėje; pra- 
Ižia apie 7 vai.

Visi SLA nariai pasistengki- 
■ne dalyvauti, nes išgirsime 
daug naujų dalykų, Gerb. St. 
Gegužis, SLA prezidentas ir p. 
St. Vitaitis, “Tėvynės” redak
torius abu bus šio vakarėlio 
garbės svečiais. 'Kaipgi atvyks 
veikėjų iš tolimesnių kolionijų. 
Taigi mes turime pripildyti tą 
salę.

Programas bus gražus, susi
jęs iš kalbų ir muzikalus da
lies. Žinoma, tas bus išpildyta 
laike užkandžių, o po to iš 
North Sidės bus “Alfa-Beta- 
Gama” orkestras, kuris griėš 
šokiams. —Senas Narys.

Šis lietuvių kampelis, Town 
of Lake vadinamas arba kaip 
lietuviai paprastai vadina “()- 
leika”, yra lietuvių apgyventas 
jau nuo virš 30 metų. Dabar 
yra daug jau gerai pasiturin
čių, arba ir turtingų lietuvių, 
kurie turi nuosavus namus ir 
įvairias prekybos įstaigas.- Pre
kybos įstaigų yra įvairių, bet 
gal daugiausia lietuviai užlai
ko valgomą produktų sankro
vas. žinoma, neatsilieka ir pa
prastos karkiamos — jų irgi 
randasi daug, net daug daugiau 
už kitas prekybos šakas.

Iš draugijų čia yra taipgi 
visokio plauko, bet daugiausia 
savitarpinės pagellms draugi
jos, kurios gelbsti savo narius

A f A
ANTANAS BAYORINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario i dieną, 8:00 valandą 
vak., 1927 m., gimęs Pagraman
čiu parapijos, Šaukėnų kaimas, 
Tauragės apskričio, palikdamas 
dideliame nuliudime dvi seseris 
Marijoną ir Magdaleną ir švo- 
gerį Juozapą Aleliuną, brolį 
Joną ir gimines, Lietuvoj bro
li Augustą. Runas pašarvotas, 
randasi 2919 So. Emerald Avė.

Laidotuvės jvyks Panedėlį, 
Vasario 7 dieną, 8:00 valandą 
iš namų j švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Bayorino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da-' 
lyvauti laidotuvėse’ ir suteikti 
jain paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Brolis, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Aleksandras Vėlius
Mirė Penktadienio rytą, 5:00 

valandą. Paėjo iš Lietuvos Kve- 
dainių miesteli, Tauragės ap
skričio.

Laidotuvės jvyks Panedėly, 
Vasario-Feb. 7 d., 8:00 valandą 
ifi ryto iš Dievo Apveizėtos pa
rapijos bažnyčią bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Kūnas randasi pašarvotas pas 
graborių Butkų, 710 W. 18th 
Street.

Paliko gimines Amerikoj Ma
rijoną Valaitę ir Juozapą Volin 
ir žentą Pranciškų Bacevičių, 
5739 So. Peoria St.

Wtn

A f A
FELIKSAS GRIGORAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Vasario 2 dieną, 
6:00 valandą vakare, 1927 m., 
sulaukęs 43 metų amžiaus; gi
nies Lietuvoj. Runas pašarvo
tas randasi 12633 l'jnerald 
avė., \V. 1‘ullinan, III.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny, 
Vasaiio 7 dieni}, 8:00 valandą 
su katalikiškomis apeigomis.

Kviečiame dalyvauti laido
tuvėse. Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs ir Dukterys

Tel. I^fayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
1228 W, 38th Street, Chicago, III. 

, -....-■ ...... - — /

IIIIIIIIIIIIIIIMIIliU

ŽEMOS KAINOS

Del Vasario 16 dienos
Kaip paminėsime devynerius 

metus Lietuvos nepriklauso
mybės?

Neužilgo ateis metinė Chica- 
gos lietuvių šventė vasario 
10 diena. Koki jos reikšmė, ką 
ji gero mums suteikė, yra ži
noma kiekvienam. Klausimas 
tik, kaip mes priimsim tą pa
geidaujamą svečią. Girdėti, kad 
geriausi vietiniai artistai ir dai
nininkai sutiko dalyvauti ren
giamose iškilmėse. I as pats ir 
su kalbėtojais.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas, padedamas daugelio kitų 
organizacijų, yra numatęs pa
minėti vasario 1 (i dienų visose 
Chicagos kolonijose.

įvykiai Lietuvoj negali at
šaldyti mus nuo taip svarbaus 
darbo. Perversmą padarė maža 
grupė žmonių, kuriuos jokiu 
bodu neturime gretinti nei prie 
Lietuvos valstybės, nei prie va
sario 16 dienos. Lietuva buvo 
statoma per tūkstantį metų. Už 
jos laisvę kentėjo ir kovojo mu
sų tėvai ir seneliai. Todėl gali
me drąsiai sakyti, kad nepri
klausomybės diena turi mažai 
ką bendro su tais, kurie šian
die sėdi prezidento rūmuose.

Sutikime vasario 16 d. kuo- 
iškilmingiausiai! —V.

ištikus ligai, laike mirties ar 
kitokios nelaimės. Ypatingai 
noriu paminėti vieną šių drau
gijų, tai Lietuvos Simų No. L 
Draugija susirinkimus laiko 
kas pirmą šeštadieni, p. P. Lu
košiaus svetainėje, 4531 S. 
Paulina St. šios draugijos na
riai moka mėnesiniu duoklių 
po 35c, arba už visą metą 
$4.26, dar ant įvairių išlaidų 
moka po $1 į metus, viso $5.20. 
Sergantiems nariams yra mo
kama laike jų ligos $7.06 j sa
vaitę per 26 savaites, ir po 
$3.50 per antras 26 savaites. 
Pasitaikius nelaimei, kada mir
šta nario moteris, draugija iš 
iždo paskiria tam nariui auką 
$35.00 ir visi nariai sudeda po 
50c, o kada pats draugijos na
rys miršta, tai dr-ja iš savo iž
do išmoka ant palaidojimo lėšų 
$60.00 ir apmoka vieną auto
mobilį, kuriuo važiuoja draugi
jos nariai, paprastai vadinami 
grabnešiai, ir po to visi draugi
jos nariai sudeda pomirtinės 
auką po $1.

Ši draugija narių turi virš 
šimto ir virš $4,000 pinigų iž
de. Šios draugijos nariai, rei
kalui esant, gauna paskolą iš 
draugijos iki $300, tik už 4% 
per 3 metus. Draugijoj nėra 
varžoma religija ar partijos, 
čia yra visi lygus — tautiečiai, 
katalikai, socialistai, — drau
gija visus lygiai gelbsti be 
skirtumo. D-jos pirmininku jau 
kelinti metai yra gana rimtas 
žmogus p. Juozas Klimas.

Lietuviškos vakaruškos

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

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FU RNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.
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Garsinkitės Naujienose

Chicagos Kom. Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti rengia vaka
ruškas ned., 13 d. vasario, Lie
tuvių Auditorijoj, mažojoj svet. 
Vakaruškos žada būti tikrai 
linksmos — tikros lietuviškos 
vakaruškos. Reikėtų, kad vi
suomenė paremtų komiteto dar
buotę, atsilankydama Į šį pa
rengimą ir tuomi sušelptų var
gšus našlaičius; o jie tikrai 
reikalingi sušelpimo, nes neturi 
tėvų, kas jais pasirūpintų. Da
lis musų lietuviškos publikos 
tikrai yra duosni; juk nėra 
tos savaitės, kad nebūtų kur 
“surprise party” ir nebūtų 
kam nors įteikta taip vadina
ma dovana kelių šimtų dole
rių vertės. Jeigu ta publika 
butų tiek pat duosni dėl naš
laičių, tai našlaičiai butų pil
nai aprūpinti, o sušelpti gi 
vargšą yra daug maloniau, ne
gu kad duoti dovaną pasitu-^ 
rinčiam žmogui. Todėl atsilan
kykime visi į vakaruškas, pasi
linksminsime taip pat gąrai ir

Iš idėjinių draugijų čia ran
dasi nedaug, ir tos pačios ma
žai ką veikia. Daugiausia gali
ma pastebėti tai Teatrališką 
Kliubą. Lietuvą. Ši yra tikrai 
mylinčios dailę jaunuomenės 
organizacija. Kliūtie priklauso 
lygiomis teisėmis vyrai ir mo
terys, geriau sakant, vaikinai 
ir mergaitės, nes vedusiųjų 
yra mažas skaičius, ypatingai 
iš moterų. T. K. Lietuva turi 
sau už tikslą surengti įvairius 
lietuviškus perstatymus bent 3 
ar 4 kartus į metus. Per pra
eitus 1926 metus gana pasižy
mėjo lošdami J. J. Zolpo “Kū
mučių Rojų”. Veikalas buvo 
pakartotas 5 kartus įvairiose 
Chicagos ir apielinkės kolioni- 
jose. Kliubo pirmininku 1927 
m. yra p. Leonas Paukštė.

Pastaruiju laiku smarkiai 
darbuojasi Lietuvių Kepubliko- 
nų Kliubas, norėdamas pastaty
ti į miesto aldermanus W. Pier- 
žinskį. Jis nori pravesti lietuvį 
nes iki šiol nė vienas lietuvis 
nėra buvęs aldermanu, kuomet 
lenkų randasi bent 5 alderma- 
nai. — Juozas.

Brighton Music & 
Jewelry Store

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

c. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, III.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9404

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir augščiau

a“ a

Jonas Skaisgiris
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 3 dieną, 10:00 valandą ry

to, 1927 m., sulaukę.4 55 metų amžiaus; gimęs Marčiukų kaimo, Luk
šių parapijoj, šakių apskričio, paliko dideliame nuliudime brolį Jur
gį ir brolienę Nataliją Skaisgirius, seserį Oną ir švogerj Aleksiuną 
Amerikoj. Lietuvoj 2 brolius, Juozapą ir Antaną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4901 W. J 2th St., Cicero.

Diidotuves jvyks Panedėly, Vasario 7 dieną, 1:00 valandą po 
pietų iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Skaisgirio giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
BROLIS ir SESUO

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 

Boulevard 4139. .

Paminėjimas meti] mirties sukaktuvių A. A.

ONOS MAKAVECKIENES
Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu, Vasario 5tą d.,- 1926, metuose su

laukusi 70 metų amžiaus, palikdama didžiausiame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vaikus ir gimines.

Brangi musų motinėle, mylėjome tave gyvą, neužmiršime tavęs 
ir mirusios.

Mes liūdnai minėsim,
Tu ramiai ilsėkis
šios šalies šaltoj žemelėj.

Nuliūdę,
VAIKAI

f * SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME * *1
Z APer ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nUslabęs, kad

$ het ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams * 
’ ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
$ kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
$ nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai;
Y skaudėdavo galva, po krutinę, stręnas ir t. 
y t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi-
Y mus; abelnai buvau visai suvargęs.
£ Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
*•* bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi- 
$ sekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT-
Y TERIS VYNAS ir j 6 mėnesius palikau svei- 
y kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau
Y visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
$ pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO _ 
y ir (lekavoja jo Geradėjystei.
& Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti
Y naudokite, SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks 
y vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel- $
Y nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
y tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ-
“ enzos ir nuų kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip *
* aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų
M $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- z.

kų $11.00. $
* Reikalaukite! aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- x 
X ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė-
$ darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl

padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- $ 
$ me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių. A

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- $
$ kito taiį: Q

SALUTES MANUFACTURING CO. *
g 616 W. 31st St., Chicago, III., Tel. Boulevard 7351

sveiki ir tvirti, tai Y 
sveikatą, sudrutins

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki- 

___ tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

, Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.
». ■ i i ■/

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

Bankietams ir Pagrabama 
Vainikams

3316 So. Halsted St^ Chicago 
. !■ — ..................../

LIETUVOS SALDAINES
šiuomi pranešame Gerbiamai 

Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

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

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

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:-

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

Yards 6062.
- - ■ ■

C----------  n

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais Yiuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

L;/

Siųskit Naujiena?-. 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del .gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už'medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

’ IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- specialistas 
riškumų, silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien.
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

DR.W.
YUSZKIEWICZ, 

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

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

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

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMrAUND mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ?1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS1”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų,

JUSTIN KULIS
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GILIAU NEGU JŪRIŲ 
DUGNAS.

Gilumas jūrių mieruoja- 
inas su plieniniu pianų dratu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

diametre ir kartais sveria 
virš 70 sva^ų. Giliausi vie
ta yra 31,366 pėdų, ji randa
si netoli Porto Kičo.

Roseland
apie trylika metų bus

Bet daug gilesnis kentėji
mas yra daugelio žmonių' 
kurie kenčia per metų eiles 
nuo skilvo trobelių ir gauna' 
pagelbą su Trinerio Kar- 
čiuoju Vynu. “Hamilton, O.,| 
Dec. 28, 1826. Mano padė
jimas buvo blogas, aš svė
riau 105 svarus, bet šian
dien aš sveriu vėl 165 svarus; 
ir jeigu kas manęs paklausia j 
aš atsakau: Trinerio Kartu-i 
sis Vynas man pagelbėjo!

reko-
. Ju-j

Jau 
kaip gyvuoja Aušros knygynas, 
palaikomas Draugijų Sąryšio.

• Per tą laikotarpį knygynas at- 
(nešė milžinišką naudą dHrbinin- 
ikams ir šiaip profesijos žmo
nėms. Jie užeidavo ir užeina į 
knygyną pasiskaito įvairių laik 

1 raščių, knygas pasiima į na
mus pasiskaityti. Kurie netin
gėjo, naudojos knygynu ir per 
tą trumpą laiką pakilo protu 
ir įsilavinime daugiau už tuos, 
kurie nesinaudojo knygynu. 
Be laikraščių ir knygų Aušros 
knygyne yra maža salė dėl su
sirinkimų. Draugijos,
priklauso prie Sąryšio naudo
jas sale be jokio atlyginimo. 
Apie Aušros knygyną sužinojo 

lir užvandenyno draugai. Jis 
I gavo atsišaukimą iš Lietuvos 
i nuo draugų, kad juos aprupin- 
itų knygomis. Kadangi Aušros 
I knygynas knygomis egzistuoja 
iš suaukotų knygų, tad negalc- 

Ir aš ji nuoširdžiai reko-|j0 pasiųsti knygų Lietuvon 
menduoju kiekvienam, Ju- draugams. Jis išrinko komisi- 
Ha Kosec.” Šios KyduęlėSjją ir jai pavedė rinkti knygas 

Lietuvą drau-

kurios

išvalo žarnas ir užlaiko jas ir jas siųsti į 
švariai, aturažina apetitą gams. Kaip j

čiunčiama
Jose n h Triner

a visą Žmogaus i Aušros knygyną net ir tolimes-
1 butelis $1.25, Į ni draugai sužino, 
buteliukas pri- apšvietos įstaiga __ I ■ % i t T"* 
u z

kad tokia 
egzistuoja 

Be abejo, daugiau 
jį vietiniai gyvento-

cago, III. Reikalaukit nuo! 
savo gydolių vertelgos taip-' 
gi Trinerio Cold Tabletų ir 
Trinero Cough Sedative!

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

15c. per Roselande.
Company, žino apie

'jai todėl, kad jie daugiau nau- 
I (lojusi juomi. Žinoti tai žino, 
i kad tokia įstaiga egizstuoja 
| Roselande. Bet nevisiems gal 
žinoma, kaip jisai pasilaiko. O 

'gi šitaip. Draugijų Sąryšis 
! rengia parengimus, ką uždir- 
! ba jisai su parengimais, tai ap- 
’ moka renda už kambarius ir 
šviesą. Jo toks parengimas į-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACI.fOS BANKO

Naujieny Pinigy Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopencijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia ina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

savr

vyks sekamą sekmadienį, vasa- kalavo paramos iš draugijų, — 
rio 6 d., Strumilo svetainėje, pasilaikydavo vien iš parengi- 
Bus perstatyta “Gadynės žaiz- mų. Tad ir toliau remkime ir 
dos”, keturių veiksmų Br. Var- lankykime tuos parengimus ir 
gšo drama. Perstatys L. S. M. tuo paremkime knygyną.
Ratelis. Visi ir visos atsilanky
kite, smagiai praleisite vakarą.

— Sekretorius. *

Pradžia Aušros knygyno

Gyvenimas nuolatos keičiasi 
ir mes greitai užmirštame net 
ir netolimą praeitį. Bet poilsio 
valandoj kartais smagu būna 
prisiminti ir praeitį, paieškoti 
joj laimingų ir smagių valan
dų; o visuomenės veikėjui 
smagu prisiminti ir seniau vei
ktus darbus, čia aš noriu nors 
trumpai 
tvėrimą 
pradžią 
trumpas
musų buvusiems 
veikėjams tas 
valandas” “senųjų gerų laikų”, I 
kada visi sutartinai veikė ir dainavimu atsigėrėti. Bet kon- 
galčjo įkūnyti tokias įstaigas, certas, tai ne opera, ir ne kon-

papasakoti apie su- 
Aušros • knygyno ir 
jo gyvavimo. Gal tas 

pasakojimas primins 
ir esantiems 
“laimingąsias

į CLASSIFIED ADVERTISEMEN
—Senas Roselandietis. Pranešimai PRANEŠIMAI Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia
t

1 eatras- 
Muzika

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?

Chalapin and Company

Rytoj F. šaliapino opera
Užgirsime dainuojant operoj ir 

J. Babravičių
f ___ 2___

Rytoj, vas. 6 d., lygiai 2:30 
vai. po piet, Auditorium teatre, 
chicagiečiai pirmą kartą užgir- 

operoj musų 
Mes

sinie dainuojant 
musų Juozą Babravičių, 
esame girdėję jį kelis sykius 

'koncertuose ir negalėjome jo

kurios ir dabar gyvuoja.
Aušros knygynas tapo su

tvertas 1913 m. Sutverė jį bū
relis jaunųjų darbuotojų,

certe? bet tik operoj daininin
kas gali pasirodyti pačioj pil
numoj. O rytoj J. Babravičius

-- dau- • dainuos svarbią ir didelę grafo 
ginusia socialistų, kurie vado- j Almavivos rolę operoj
vavo kultūriniame darbe, 
jo sumanytojas, 
imu.
kuris buvo sutvėręs lig “Auš
ros” kuopelę, rengė paskaitas 
ir svajojo apie tokį knygyną ir 
mokyklą, kokią turėjo Chi- 
.cagos “Aušra”, V. Mišeikos ve
dama. Gana to, kad visi ėmė 
kalbėti apie knygyno reikalin
gumą ir vieną vakarą susirinko 
būrelis darbuotojų pas M. šil
ką ir sutarė tverti knygyną. 
Kitame susirinkime sumėtė ir 
pinigus — veik visi sudėjo po 
$5, kas tais laikais buvo dide
li pinigai. Visų knygyno orga- 
nizuotojų jau nepamenu. Pa
menu tik tame būrelyje buvo 
M. šlikas, P. Unibražtinas, Mar
tynas ir 
Narbutas,

Barber
Dainuos kartu su

spręsti nesi- didžiausiu pasaulio dainininku 
. Gal K. Valys (Baronas), Teodoru šaliapinu, o ir kitais

I gerais dainininkais-ėmis: Elvi- 
ra Hidalgo, Anna Lissetskaya, 
Marguerite Cobbey, Giorgio 
Duranda, Giuseppe La Puma ir 
Giacomo Lucchini.

Mums visiems 
kad ša 1 iapinas 
gerų dainininkų 
sų J. Babravičių 
vadovaujančią
smagiau bus rytoj, kada patys 
užgirsime jį operoj dainuojant.

buvo smagu, 
iš šimtų 
pasirinko 
ir suteikė

kitų 
mu- 
jam 
dar

Labdarybės koncertas

(Baronas) 
lika kitų.

ir Pranas 
K. Valys 
ar kelio- 
pinigus, 

Tai buvo

3 vai.
Audito-

At*akjrm*ii: $100,00 ant aylr ir 
$6.00 | metus per visa 

llkuej gyvenimą.

Dalyvauja J. Babrovičius 
“THE BARBĖK OF SEVILLE” 

Vienatinis Perstatymas 
NEDfiLIOJ, VASARIO 6 

2:30 vai. po pietų
AUDITORIUM 

Kainos: $4.40, $6.60

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

Naujienos, 1739 S. Halsted st. 
Box 864

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
mm tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigui uždirbtų jums Jei padė- 
tuinėt juos į banką ar spulka?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
173* So. Halsted Si.

NAUJIENOSE parduodami tikie- 
tai dėl Chalapino operos, Vasario 
6; kas dar nori jų nusipirkti, tai 
galite gauti.—Box sėdynės ir kiti 
tikietai.

Lietuvių Piliečių Brolybės vyrų 
choras po vadovyste S. Dilio laikys 
dųinų painokas kiekvieną nedėldic- 
nį nuo 11 vai. iš ryto po numeriu 
3200 S. Limo st. —Valdyba.

Kultūros Ratelio susirinkimas bus 
subatoj, vasario 5 d., 2 vai. po pie- 

1354 N. Kedzie avė. Visos na- 
kviečiamos susirinkti, nes turi- 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.
rės 
ine

Roseland. — Draugijų Sąryšis, 
palaikantis Aušros knygynų, rengia 
vakarų su perstatymu “Gadynės 
žaizdos”, keturių veiksmų Br. Varg
šo drama. Įvyks nedėlioj, vasario 
6 d., 7 vai. vak., Strumilų svet., 
Kviečiame visus atsilankyti ir pa- 
remsite Aušros knygynų. —Komit.

Furnighed Rooms

LIETUVIS vyras gali uždirbti 
daug pinigų pardavinėdamas kava 
nauju pardavinėjimo budu i retai! 
grosernes tarpe savo tautiečių. Pa
gal musų planą jus galit išsidirbti 
gerą bizni.

POTTER COFFEE CO.
849 Washington Blvd., 3 fl.

RENDAI vyrams fumished 
ruimai, sykiu ir valgis. Gera ir 
švariai ištaisyta vieta. Kaina 
prieinama, šiltas vanduo ir šil
ti ruimai. / j

4816 S. Węntworth avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

PETER GADE1KO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų, karštu 
vandeniu šildomas, garažas dėl 
automobilio. Tel. Hemlock 3740 
Adresas 6551 So. Talman Avė.

RENDAI kambarys dėl vaikino, 
$2 j savaitę, arti Halsted karų, 1 
fl. užpakaly. 819 W. 31 PI.

KAMBARYS dėl vaikino ar mer
ginos, prie mažos šeimynos, be vai
kų. 3423 S. Halsted St.

ItENDON kambarys 1 vyrui. 833 
W. 33 PI.

FURNIŠIOTAS kambarys ren- 
don, šviesus, maudyne ir visi 
parankamai, vienam ar dviem 
vyram, su valgiu ar be.

REIKALINGAS barberis vakarais ' 
ir subatomis pu pietų; turi būti pa- X 
tyręs. A. Zellon, 1951 Canalport 
avė. Roosevelt 7706.

Musical Instruments

GROJIKLIS pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 2918 Milwaukee. Avė.

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

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

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

Aš TURIU Crown grojiklj pianą, 
kuris kainavo du metai atgal $900, 
atiduosiu už $150, su benčiumi, ro
leliais, mahogany keisai, tikras bar
menas. Atsišaukit nedėlioj iki 5 po 
pietų, panedčlyj iki 9 vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2210 Matiison St.

TURIU parduoti savo $850 ver
tės grojiklj pianų, 90 rolelių, ben
čius ir cabinet, $100. *' ‘" ““
dienų bandymui, o kitus 
inais j 6 mėnesius. 851 
avė., 1 fl. front.

Duosiu 30 
išmokCji- 

Milvvaukce

23263 Uršulei Šerienei 
23267—Jurgiui Minkevičiui 
23277—Adomui Kavaliauskui 
23280 Vladislovui Turčinskui 
55839—Agotai Radauskienei 
558lo—Mikalinai Petraitienei 
558 15—Teklei Šilauskienei 
55816—Evai Pranckienei 
558 19—Vincui Beniušui 
55851 .Julijonai Tamošaiteienci 
55852—Agnieškai Mankienei 
5585 I—V eronikai Siiverienei 
55865—Viktorui Butkui 
55857—Uršulei Jonuškienei 
55860—My kol u i I vanauskui 
55861 Jonui Ivanauskui 
55871—Mortai Žinienei
8199—Onai Gabraitei 
8213—Marijonai Valaičiukei

8186—Apilonijai Chernaus- 
kienei

8188—Onai Atkočiunienei
8202 Izidoriui Kiržgalviui
8207—Petronėlei Taraskienei
8223—Pranciškai Žebraifienei

22581—Amilijai Mockaitei
8229—Marijonai Grebliaus- 

kienei

8216 Stasei Venclovienei 
8220—Anelei Pranckevičienei 
8198—Vincentai Ciechanavi- 

čienei
8204—Jurgiui Gudžiūnui
8208—Onai Bevertingienei

11754—Štai i islovu i Kristopai- 
čini

8236 Zofijai Ališauskienei
8240—Adelei Gečiunaitei
8246—Amilijai Poškienei

8247— Adomui Šamui
8257— Petrui Bendikui
8258— Marijonai Jablinskienei
8259— Edvardui Kuciauskui

12708 Juozui Miarkiui
2 1153—Benediktui Vendeliui

• 8260—Antaninai Sirutienei
12717—Anelei Tamošaitienei 
12718—Jonui Petrauskui 
21771—Edvardui Mukui
21777 Elzbietai Gabrenienei 
21780—Onai Janutienei
21790— Kaziui Esminavičiui
8252—Pranciškui Juokšui 
8256—Onai Okienei

12705 Katrei Cesnelienei
12706 Rozalijai Vaitekunaitei. 
24452—Tamošiui šaudikiui 
22586—Apalonijai Dargienei

8213—Mykolui Pusliui
8248— Onai Kupelienei
8234—Stasei Sireikaitei

12707—Juozapui Jurgio Jačiu- • 
nui

8232 Jonui Petraičiui
8223—Veri n i kai šeštakaus- 

kienei
8241—Juozapui Savickui 

12700—Juozapui Čabatoriui 
12701—Augustinui Grisaičiui
12709 Tamošiui Petkevičiui 
24456—Monikai Juozienei

Šimkienei
24454- Domicėlei Martinkienei

8261—Magdalenai Stasiulienei 
21775—Jurgiui Stučinskui 
21776—Kasparui Narušaičiui 
21785—Evai Tenterienei
21786—Viktorijai Blaževičienei 

8242 Agotai* Dikmoninei 
8251—Marijonai Žukauskienei

Rytoj, sekmadieny, 
po piet, Beeitai Hali, 
rium teatro name, 431 
bash Avė., bus gražus rusų 
koncertas naudai vargstančių 
rusų vaikų Chinijoj. Ghinijoj, 
ypač šanhajuj, |;ra daug rusų 
našlaičių. Jų padėtis buvo sun
ki pirmiau, bet dabar, esant 
Chinijoj civiliniam karui, jų 
padėtis pasidarė visai nepaken
čiama. Tuos našlaičius sušelpti 
ir rengiamas koncertas. Kon
certe dalyvauja O. N. Ti<bolce- 
va-Požėlienė, p. p. ' Lombai#,
R. M. Makasa,kov, Alex Astęr,
S. Cimbalist, G. (Jirzanovski ir 
Rusų Kazokų Dailės Choras,! 
vedamas S. Sokolovo.

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

Kviečia Scenos Mylėtojų Grupė.

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

Pranešimas Brighton Pnrko « 
Lietuviams

j Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos

2 lubos. biskį var- 
cabinet ir

“Trys Sesutės Mun 
šainutės”

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 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

RENDON apšildomas kambaris, 
su visokiais parankumais, vyrams 
arba vedusiai porai. Yra ir gara
žas. 6135 S. Rockvvell st.

PAS1RENDAVOJA kambarys vai
kinui arba merginai, prie mažiks 
šeimynos. Karštu vandeniu apšil
domas, su visais patogumais, be 
valgio, bet galima virtuvę naudoti. 
Gražioje apielinkėje, vienas blokas 
nuo karų linijos. 5610 S. Sawyer 
avė. Repubiic 3610.

Flats For Rent
ANT rendos 5 kambarių flatas ant 

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

iš pat pradžių 
pamokos buvo 
6 dienas. Kny- 

skaitykla irgi

Juozas Bacevičiai, A. 
J. Pučkorius, J. M. 

Juozas 
, Babelis, 

ir keletas 
Sudėjus

imta ieškoti vietos, 
sunkus darbas. Pinigų nedaug; 
geresnes vietos — brangios, pi
gesnės vietos nepatogios. Pa
galios užtikta dabartinėj vietoj 
(10900 Michigan Avė., Bak- 
kers name) keturius nebran
gius kambarėlius ir juos paim
ta. J. M. Varekojis (dabar 
kontraktorius) padirbo .šėpas 
knygoms ir stalus mokyklai, 
paaukodamas netik darbą, bet 
ir pats už medžiagą užmokėda
mas. Kiti nariai sunešė savo 
knygas ir knygynas tapo atida
rytas. Jo vedėju pirmą žiemą 
buvo K. Valys-Baronas. Atida
rius knygyną tuojaus atidary
ta ir mokyklą. \ Mokytojavo L. 
Laukis. Mokykla buvo tiek 
sėkminga, kad 
buvo maža ir 
vedamos visas 
gynas, o ypač
susilaukė didelio lankytojų skai 
čiaus. Iškarto pasidarė kaip 
ir kliubas, kur galima ‘ ateiti, 
pasikalbėti, pasiskaityti laik
raščių, pasitarti įvairiais rei
kalais ir tt. Tokiu Aušros 
knygynas tebėra ir dabar.

Vėliaus vieniems įkūrėjams 
knygyną išlaikyti pasidarė sun
ku ir prie to darbo tapo pakvie
stos ir draugijos, kurios ir iki- 
šiol knygyną palaiko.

Aušros knygynas \ yra daug 
naudos davęs roselandiečiams. 
Tai yra jų švietimo įstaiga, 
mokykla, kliubas, jų visas cen
tras. Retam roselundiečiui Au
šra nėra pagelbėjusi ir tiesio
giniai. Užtenka tik prisiminti, 
kiek ji pagelbėjo laike karo 
šaukiamiems kariuomenėn iš
pildyti įvairius formalumus. 
Jei daugelis Roselando lietuvių 
išliko nematę karo baisenybių, 
tai irgi labai daug pasidėkavo- 
jant Aušrai. Kiti čia pramoko 
anglų kalbos ir Šiaip prasilavi
no.

Reikia, 
palaikytų 
gą ir jos 
praplėstų,
gijų narys 
knygyną ir juo pilniausi 
dotis.

Neriasi iš kailio “trys sesu
tės”. Topsy ieško “katiliuko,” 
Kattie “extrakto,” o Mary 
“paipų”. Senis Jokūbas pyksta, 
raukosi. Kavalieriai laukia tos 
laimingos valandos, kada mun- 
šainą girkšnos.

Visko bus, visko bus ir į 
“džėlą” jos paklius. Repeticijos 
prasidėjo ir munšainas jau 
varvėjo. Išvarvės 20 vasario 
visiems girdint ir matant.

■ — Reporteris.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys mėnesi
nį susirinkimų 6 d. vasario, 1 vai. 
po pietų, Lietuvių Tautos parapi
jos svet., 3501 S. Union avė. Drau
ges ir draugai malonėkite atsilan
kyti nes yra svarbių dalykų apta
rimui. —B. Dubinckienė, sekr.

Moterų Apšv. Draugijos mėnesi
nis susirinkimas bus nedėlioj, 2 v. 
po pietų, Mark White Sųuare svet. 
knygyno kambariuose, 29 ir Halsted 
St. —Nut. Rašt.

Lietuvių

$750 grojiklis pianas, 
totas, muzikos roleliai, 
benčius, $120, paimsiu $25 cash ir 
po $2 į savaitę nuo atsakančių 
žmonių. Mrs. Bohennec, Phone 
Brunswięk s3931.

PARDAVIMUI Player Pianas su 
200 rolėm ir su benčium, taipgi vi
sokių furničių, pigiai. Žukauskis, 
1039 N. Ashland avė.

PARDAVIMUI
2 vartoti pianai ........... $43

kiekvienas.
1 Wurlitzer pianas ......  $47
Atsišaukite:

1538 W. Chicago Avė.
1 flioras.

kad visos draugijos 
šią naudingą 
darbuotę dar
Kiekvienas tų 

turėtų irgi

jstai- 
labiau 
drau- 
remti 

a nau- 
Ikišiol knygynas nė.vei-

NAUJI LIETUVIŠKI 
BOLIAI DEL PIANŲ 
Buvo Po $1.00, Dabar 

Po 69 centus 
Guodėlės
Močiutė širdelė 
Stasys

13982 
13421 
13236
13238 Vienas Žodis Ne

šneka
Dul Dul Dūdelė 
Litai 
Karvytė
Lietuviais Esame 
Mes Gimę 
Valia Valiužė 
Plaukia žąselė

13239 
13981 
13529 
13633

13642
13544
13403 Era Mano Brangi

JOS. F. BUORIK
PIANO HOUSE 

3417-21 So. Halsted Street
Chicago, III.

North Side. Amerikos
Politiškas Kliubas ant North West 
Side. Mėnesihis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, vasario 7 d., 1927 m., šv. 
Mykolo parapijos svet., 
šia Avė, pradžia. 8 vai. 
skaitlingai susirinkit,
Praimery ir aldermonų rinkimai, tai 
šį tą naujo ir naudingo išgirsite apie 
politiką. Ateikit ir tie, katrie norit 
prie kliubo prisirašyt.

Rašt. F. Valaitis.

1644 Waban- 
vak. Nariai 

sės ateina

Siniuno Daukanto Draugija laikys 
mėnesini sihririnkimą sekmadieny, 
vasario 6 d., 12 vai. diena, Lietu
vių Auditorijos svet, 3133 South 

, Halsted si. Visi nariai būtinai ma- 
’ lonėkite pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas ir randasi vienas la- 

, bai svarbus dalykas dėl apsvarsty- 
v nio dėl draugijos labo,

P. K., nut. rašt.

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

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

KAMPINIAM naujam name, 6 
kambarių flatas, su vėliausio^ mados 
įtaisymais, karštu vandeniu apšildo
mas. Randasi Brighton Parke. Ren
da pigi.

4157 So. Talman avė. 
Lafayette 0455.

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

SAVININKAS
2512 W. 63rd St.
Prospect 3684

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI bučernčs ir gro- 
sernės fikčeriai su šlaku, ice nox 

10 jiedu, pilnai įrengtas bučer- 
nci. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
4530 So. Ilonore St.

PARDAVIMUI bučernčs fikčeriai, 
visi sykiu arba dalimis, labai pi
giai. Chesterfield 2736.

PARDAVIMUI patalai, pigiai. 652 
W. 18 st. 2 aukštas, frontas.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
flatas. 6750 S. Campbell avė.

RENDON 2 fialai, vienas 4 kamb. 
o kitas 3 kambarių. Pigi renda. No
rim lietuvių rendauninkų. 5744 So. 
Union avė.

PARDAVIMUI rakandai 3 ruimų, 
labai pigiai. 1610 S. Union avė, 2 
fl., užpakalis. M. Z.

Automobiles

RENDON 2 Platai, vienas ant 
pirmų lubų iš fronto, 4 kamba
rių, o kitas užpakalyj, 3-čių lu
bų, 4 kamb. Rendos tik $18.

938 W. 31 Place

KAS turit 6 kambarių bungalow 
Marąuette Parko apielinkėj mainy
ti ant automobilio, Studebaker se- 
dan. Automobilis yra taip geras, 
kaip naujas.

J. PETRAUSKAS 
6915 S. Western avė.

ANT RENDOS 5 kambariai, 
3 bedruimiai, frantas ir virtuvė. 
Švarus butas, ant antrų lubų, 
šeimynai be vaikų. Rendos $30.

4550 So. Fairfield Avė.

PACKARD, light six, touring, nau
ji tajerai, naujas viršus, parduoda
mas už skolą, Fillips Garage, 7913 S. 
Filiips Avė. Phone South Shore 10587

VKll MUKU. pietų.
J. Lapaitis, rašt. I pietų.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkią Reikia_______

REIKIA mergaitės pridabojimui 
1 metų kūdikio, šaukit Kenilworth 
1052, Klauskit Mrs. Peter.
............. . i r 1 11 ........ ....  ■■

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGI žmonės ant visados 
ar liuosu laiku darbuotis.

$5690 į metus
Smarkus vyras arba moteris gali 

lengvai uždirbti daug pinigų. Rašyk 
arba atsilankykit pas

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

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

4 po 
po

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, arba mainysiu i mažą namą, lotą. 
Šaukit: Boulevard 0668.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sern. Pigiai1} kampinis biznis. Kreip
kitės; Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI delikalesen, sal
dainių, cigarų krautuvė, remia $25, 
4 kambariai, netoli \Venlwortb, 
$550, 221 W. 62nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream parloris arba mainysiu ant 
namo. Priežastis pardavimo nebe
norime <lirbti. 1439 So. 49 Ct.

PARDAVIMUI grwvrnė i 
kių smulkmenų krautuvė.

1818 Canalport avė.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU tris biznius, du noriu par
duoti — grosemę ir bučernę ant 
2007 So. 48th Avė. arba soft drink 
parlorį, Rlue Island, III. Mano mote
ris priversta apleisti miestą, o vie
nas apsidirbti negaliu, arba priimsiu 
pusininką. Parduosiu pigiai.

1858 W. 14th Street

#1,260 grosernė ir bučernė, verta 
$4000 greitam pardavimui, ant kam
po ir geroj vietoj, darom biznio J 
savaitę $800. Nėra kompetieijos. 
Arba mainysiu ant automobilio.

1036 W. 31 St. 
Rotilevard 2407

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

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

A. PETRL’LEVIČIA 
3341 So. Emerald avė.

Tel. Yards 4292

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pardavimui modemiškas 2 na
tų namas 6—6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
32 pėdų lotas, cementuota ėlė. Mor
gan St., netoli Marųuetle Rd. kaina 
$14,5(10. Šaukit

Wentworth 3863

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

3 STORAI, 12 fintų nuiro namas, 
kampas Halsted st., arti Garfield 
blvd. Parduosiu pigiai arba mainy
siu kų kas turite. Kreipkitės pas

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

Tel. Republic 4170 <

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Generalis kontraktorius
PASTATYSIME ir finansuosime 

2 flatų arba bnngalow ant jusu iš
mokėto loto. Nereikia nieko įmo
kėti. šaukit Virginin 0514.

Educational
Mokyklos

Piano Lekcijos

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, geroj vieloj, renda pigi.. Prie
žastis patirsit ant vielos. 256 W.

PARDAVIMUI cigarų, 
krautuve už $ 
\ ra, priežastis

kendžių 
i; Ivsas 

liga. 549 \V. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
ttessen. Geras ir senai išdirbtas biz- 
r s. Parsiduoda pigiai. Noriu par
duot kuogreičiausiai. 453$) W. Van 
Buren St. Tel. Van Buren 0733.

PARDAVIMU karciama su lais
niu, ant bizniavus gatvės ir pigiai.

Bo\ 865.

PARDAVIMUI krautuvė rūkytos 
ėsos, saldainių, cigarų ir grose- 
>. 1549 N. \Voo<| st.

KENDŽ1Ų ir delicattessen krautu
vė pardavimui. Parduosiu pigiai. 
2979 Archer Avė.

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

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

Kreipkitės:
4104 v. Campbell avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučerne ir gro

sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas. nepraleiskit geros pro
gos, atsišauk it 10456 Curliss 
avė. Pullman, Tel. Pūliniai) 0375

PARDAVIMUI Barbei* Shop.
bernė
metų.
bernę turiu
progos.
Aš mainysiu ant automobiliuus arba 
loto.

3943 So. Francisco Avė.

Bar- 
yra toj pačioj vietoj dvylika 

Aš turiu du bizniu, tai ber- 
parduoti, nepraleiskite 

AŠ parduosiu nebrangiai.

GROSERNĖ ir bučernė. šaukit 
M inroe 2688 arba Reverly 0811.

PARDAVIMUI groserne, mai
nysiu j gei’4 automobilį. Matyti 
galima nedėlioj visą dieną.

908 W. 35tb PI.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viškai, 
moderniškas, randasi prie 47 Pi., 1 Mi 
bloko j vakarus nuo VVestern Avė. 
Parduosiu išmokėjimais . Savininkas 
ant vietos.

2422 W. 47th PI.

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.

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

906 W. 19th PI.

TIKRAS bargenas. Naujas 2 flatų 
namas, 30x125 pėdų lotas, 5-5 kam
barių, 3 karij garažas, $4,000 cash, 
kitus kaip rendą, augštos klesos apie- 
linkė. Del smulkmėm) šaukit savi
ninką, Beverly 7780.

DVIEJŲ flatų muro namas, 5—6 
kambarių. 2 karų garažas, mainy
siu ant biznio. Savininkas 1 lubos. 
1108 \V. 61 St.

STEBĖTINI BARGENAI

_____________________________ | 6—6 kamb. naujas muro namas, 
PARDAVIMUI puh uinris ar-| vandeniu šildomas, randasi 7036 S.

. , ' , v. Artesian avė. įrengtas pagal naujos
ba mainysiu į lotą arba mast-1 mados. Kaina labai pigi.
na.

4550 So. Kedzie Avė.
Tel. Hemlock 5939 .>—o 

.pirmas 
r atras

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

ne/iuin. Pirmos klesos 
Kaina labai žema.

jren-

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, su namu arba be namo, 
arba mainysiu j lotą, namą ar
ba garažą.

6734 So. Racine Avė.

5—5 kambarių 
su trimis mie- 
pečiuni šilcto-

la- 
pa-

PARDAVIMUI 2 aukštų po 5 kam
barius naujas muro namus, karštu 
vandeniu apšildomas, kožnain fia
loj boilerius, visas moderniškai 
įrengtas, ant Bridgeporto. Kaina 
$13,500.

3321 S. Wallace st.
' Tel. Boulevard 8032

PARDAVIMUI bizniavus namas 3 
aukštų, 4 flatų po 4 ir 5 kambarius ir 
Storas, 2335 S. Leavitt St., Telefonas 
Canal 6478.

IŠSIMAINO 2 flatų Southsidės na 
mas j biznį, 3824 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 8032.

NORINČIAM biznį užsidėti. Par
davimui arba mainymui muro kam
pinis namas, 3 fialai ir 2 štorai; 
mainyčiau ant mažos prapertės ar
ba ant gero loto. Namas randasi 
gražioj vietoj Rrighton Parke. Ša

rvininkas, 2500 \V. Prrshing Rd., 
2 lubos frontas. 

1-----------------

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
geros bučernės, bungalow arba far- 
mos, gerų bizniavų praperlę Rose- 
lande. 
yru

Storas ir 5 fialai. > 
geroj Ivarkoj. Nešu gerų

10723 Peny avė, 
ei. Commodore 0505

ren-

Mano bargenai
PIRMAS geriausis šių metų bnr- 

genas, 
flatų 
kamb. 
dinas ir 
žinm

užbaigtas 2 
5—5 dideli 
didelis kit-

tai yra tiktai 
muro namus, 

bedruimiui, 
froidinė, 2 dideli drabu- 

kamb. Visas ąžuolo trinias, 
ir kliuvo grindys, tailų flo

ras toiletuose ir priekiniam porčiu- 
kv, įdirbtos virtuvėse šėpos, prosi- 
nimui lentos, pentrių stalčiai ir 
maistui šėputės. Stiklais apdirbti 
užpakaliniai porčiai. Geriausias 
Apron sinkus, beismentas, drabu
žiam plovyklas ir kiti vėliausi 
phimbingo įrengimai. Puikus elekt
ros fikčeriai, karštu -vandeniu šil
doma ant pirmo Doro, Karšto van
dens pulpos suvestos dėl untro flo- 
ro, visas namas gražiausiai išdeko- 
rnotas, sun parlor, bungalow sto
gas, geležinė tvora aptveriąs, 2 
anglių kamb., fruktų ir padėlių 
kamb. beizmenle, pamatas aplietas 
apie visų užpakalinį poečių, apačia 
šceinentuota, trumpai sakant, šis 
namas yra įrengtas nuo didžiausio 
iki mažiausio daikto. Namas ran
dasi labai puikioj vietoj prie Mar- 
iiuette Parko, ir arti stritkarių. Pre
kė taip maža, jog tamsios netikėsi
te, todėl nededu įnešt tiktai $3900 
ar daugiau. Norėdami matyti šį na
mų, atvažiuokite arba pašaukite 
mane, aš tamstas atvešiu su maši
na. šaukite Hemlock 0367.

John Pakalnis
6949 S. ROCKVVEI4L ST.
/Generalis namų statytojas

PRIVERSTAS pigiai parduoti sa
vo rezidencijos Jotą netoli Mar- 
quette Parko, geriausioj vieloj. Su 
$250 galit veikti. Turiu parduoti j 
10 dienų. $500 pigiau marketo kai
nos. Atsakykit laišku. A. Andrick, 
1938 Lowell avė., Chicago, III. Tel. 
Spaulding 4549.

PARDUOSIU bizniavų namų su 
bučerne ir groserne, biznis daro
mas atsakantis-. Savininkas esu kur
tas, 2 bučerne užlalkyt kaštuoja. 
Kas ieškote gero biznio virtos, ma- 
tykit savininkų suimtoj ar nedėlioj 
ant vietos. A. Siratovich, 2553 XV.

Pranešimas Darbininkams
Pranešu chicagiečiams, kad aš duo

du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ma.

pus mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONJSLAVA P( IŠKAITĖ

2 
bus

Antras bargenas

BIZN1AVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su 
laisniu sol't drink parloras. 
Greitam pirkėjui bargenas. 7007 
S. Racine avė. Vincenncs 0677.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
6 -6 kambarių, karštu vande
niu šildomas, tile vanos, meta
liniai prie langų stripsai, 2 blo
kai iki “I

ĮSOS 'So.
”, kaina $17,000, 
50 avė., Cicero, III

BISKĮ įmokėti, kitus kaip ren
dą, nupirksit naują 5 kambarių 
bungalow, pastatytas ant didelio 
kampinio loto, geroje vietoje, 
yra ofisas skiepe dėl daktoro ar 
dentisti, O. Ncil, 2035 W. 71 St.

Nainy Bargenai
Montgomery St. arti Ar

cher Avė., 2.po 4 kambarius, 
mūrinis, su viškum, įmokėti 
$2,000 cash.

PARDAVIMUI 4 Dalų 2 po 4 
kamb. ir 2 po 5 kamb. Garu šildo
mi, nauįausio.s mados, 2 karų ga
ražas. Kaina $28,000 arba mainy
siu ant lotų.

6159 S. Tahnan avė.
Prospect 1039

PARDAVIMUI namas, 3 familijų 
ir štoras, 5 ruimų furnišiai; par
duodu pigiai. Reikia mažai įnešti. 
Norėčiau važiuoti Lietuvon.

1622 S. Halsted st., Chicago, III.
M. PLONI ENK

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 6 ir 6 kambariai arba mai
nysiu . ant bungalow. 6628 South 
Rhodes avė.

PARDAVIMUI 2 po 30 pėdų lo
tai, tarpe 65 ir 66 St. prie Fairfield 
avė. Saukit savininkų Renublir 7526

6 KAMBARIŲ naiija murinę 
bungalow, karštu vandeniu šil
doma, arti parko. Kas 
greitai, parduosiu pigiai 
mainysiu ką kas turite.

pirks 
arba

EXTRA!!J
Parsiduoda didelė grosernė 

arba mainysiu ant namo, nedi
delio arba lotų iry 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 
yra ir grosernės laisnis.

Atsišaukite:
JOHN LEGEIKO

3616 So. Halsted Str.

na

4014 BRIGHTON PI.ACE
Prie Archer avė. 

naujas muro namas 
ganiais kambariais, 
mas. Kaina prieinama.

ŠIE visi namai bus parduoti 
bai nužemintoin kainom ir kas 
siskubins, tas laimės.

TAIPGI mes bildavojam najiis 
mus pagal jūsų norų, darom pla-
1 us kaip jum yra parankiau pigiai 
ir sąžiningai. Visais viršminėtais 
reikalais kreipkitės pas

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield avė.

Phone Lafayette 5948

metu.

PARDAVIMUI 
bai geras 
krautuvės, 
pigiai.

bučerne, la
bi z n is, šalo A A P 
Biznis easb, labai

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rezidencija arba tinkanti dėl 
dviejų šeimynų, 3 ir 4 kamba
rių, elektra, gasas, vanos; lotas 
50 pėdų 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.

S. Kedzie avė.

PABSIDUODA 3 pool room 
stalai; kam reikalingas, parduok 
siu labai pigiai.

Tel. Hemlock 5939

W. Hayden Bell
Ed. W. Baksevičius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 8600

PAR1>AVJAIl’I grosernė prie 

IMit dviėjų anglies yardų ir 
freitauzės. Del greito pardavi
mo gausite bargeną. Priežastis 
nusipirkom namą ir biznį.

3253 So. Normali Avė.

Negirdėta Proga

PARDAVIMUI delikatesen ir 
sanviėių štoras, gera# biznis, 4 
dirbtuvės aplinkui, 
pigiai parduotas.

cash bus 
Mainysiu į

PARDAVIMUI arba mai 
nymui labai geras biznis — 
hardware štoras, ant biz
niavus gatvės, renda pigi, 
$75 su 4 ruimais.

4457 S. Talman Avė. 
Lafayette 0455.

Pardavimui 1 akras že
mės, 5 kambarių puikus me
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra
leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kas nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, 
tikrai laimės.

M. J. Kiras
3335 So. galsted St.

tas

ERVI'Ų naujas muro namas 
pabaigtas į kelias dienas, 5—5 

kamb. su daining kamb., tai bus 
vienas iš gražiausių įrengtų namų 
tam kampe. Norėdami apvertinti 
šį namų turit matyti. 2 mašinų ga
ražas, karštu vandeniu apšildomas, 
2 boileriai, geriausis phiinbinga.s, 
gražiausiai išdekoruotas, įdirbtos 
prosininmi lentos, pentrių stalčiai, 
aisbaksiai, bufetai, buk keisai, mais
tui šėputės ir kiti vėliausi įrengi
mai. Norėdami puikij namų, maty
kite šį, tai yra tikras namas ir tia
ras bargenas, nedaug įnešt arba 
priimsiu mainais rezidencijos lo
tus arba gerą bungalow. Norėdami 
matyti šį namą, matykite mane ar
ba pašaukite Hemlock 0367.

John Pakalnis
6949 S: RO(’KWELL ST/

43rd St. ir Fairfield Avė., 
2 flatų 5 ir 5 kambariai. 
Naujas muro namas, beiz- 
mentas ir aukštas, arti lie
tuvių bažnyčios.

69th St. ir Washtenaw St. 
5 kambarių mūrinis bunga- 
low, yra k^Įrštas vanduo, 
gražiai dekoruotas, pleiste- 
riotos skiepo lubos, imokčti 
$1,500 cash.

Investmentas
JEI tamstos norite didesnio na

mo, tai geresnės progos negalite 
gauti. Aš turiu labai puikiai pasi
daręs planų, bet dvi stokos pinigų 
turiu laukti, negalim pradėti statyti. 
Tai yra 5 flatai po kibai didelius 4 
kamb. ir 2 mašinų? didelis muro 
garažas, flatai bus (rengti sekamai: 
Visas ąžuolo trinias] įdirbtos prosi- 
niniui lentos, kitčino šėpos, ais- 
baksiai ir kiti vėliausi įrengimai. 
Visi flatai it y imi apšildomi su bun- 
galow stogu; parūpinsiu dėl pirkė
jo $17,000 morgičįų be komišino. 
Kaina kas pirks kol namas nepra
dėtas tiktai $24,000. Atsiminkite, už 
šių sumą gaunate 7 rendas. Del 
platesnio pasikalbėjimo matykite 
mane.

John Pakalnis
Generalis namų statytojas 

6949 S. ROCKWELL ST.
Tel. Hemlock 0867

AŠ STATAU visokius muro na
mus ant kontraktų, todėl jei tams
ios turit* lotų ii- manote Htatyti m»- 
mq, meldžiu pašaukti mane. Jei tu- 
rite daugiau kaip vienų lotą, aš pri
imsiu kaipo pirmą įmokėjimą sta
tant namų. Užtikrinu aš tamstų pa- 
teukinsiu namo kaina ir darbu. Rei
kale meldžiu pašaukti Hemlock 0367

John Pakalnis
6949 S. ROCKWELL ST.

Generalis namų statytojas

SVARBU žinoti ir gauti tą, 
ką kas nori; kas turit 6 kam
barių bungalow apielinkėj Mar- 
ąuette Manor arba Auburn 
Parke, tarpe 79 ir 80 St. tarp 
Halsted ir Ashland avė., o no
rėtumėt mainyti į 4 pagyveni
mų. Naujas vėliausios mados 
namas, randasi gražioj apielin
kėj, 83 ir Carpenter St. Kreip
kitės ypatiškai 6218 S. Rock- 
well St. Tel. Republic 7129. 
V. P. .ii

Kreipktės pas
W. J. PAUL 

3236 W. 55th St.
Republic 4170

2</j augštų mūriniu frontu 
namas, lotas 37j4» pėdų, karš
tu vandeniu šildomas, 6-6 kam
barių ir skiepe fintas, 3 karų 
garažas, dideli viškai, miegoji
mui porčiai. Atsišaukite prie 
savininko.

6444 So. Morgan St.

68th St. ir Talman Avė., 
44 kambarių mūrinis nau
jas namas, yra skiepas ir vi
škai, 1 apt. karštu vandeniu 
šildomas, įmokėti $2,500 
cash.

Rubin Bros.
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

10 FLATŲ muro namas 3 
flatai po 6, 7 ir 5 kambarius. 
Kewanee boileris, 2 blokai 
nuo Halsted ir 63 gatvės.

Įplaukų metams $6990. 
Cesh reikia $7500.

Atsišaukite
S. PASZKEWICZ, 

6345 So. California Avė.
Hemlock 4555

BRIGHTON PARK
Z AUCiSlŲ mūrinis namas, 2---- 4

kambarių flatai, platus lotas, mo
demiškas, geroje vietoje, cash rei
kia $2,000, kitus kaip rendą. Dide
lis bargenas $8700

4 KAMBARIŲ medinė cottage, su 
skiepu, moderniška, cash reikia 
$1500. Bargenas

Bungalow už $5,000
Nauja 4 kambarių mūrinė su 

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

2 pagyvenimy už $11,000
$1,500 įmokėti, likusius ren- 

dos išmokės. 4 ir 6 kambarių, 
ką tik pabaigtas budavoti, su 
pirmos klesos ištaisymais, mūri
nis namas, randasi 2 blokai nuo 
Marųuette Parko, šita#) 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 troką.

Mainyk!
Savo namą, lotą, biznį, mor- 

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

praleiskit tokios progos.

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

$3800 
medinis na- 
sklepu, 2—5

2 AUGŠTŲ naujas 
tnas, su cementiniu 
kambarių flatai, moderniškas, pla
tus lotas, cementuota 
ėlė. Speciali* baraėnas 

MARQUETTE MANOR
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na

mas, 2—5 kambarių flatai, platus 
lotas, geroje vietoje, cash $3000. 
Didelis bargenas $11600

2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 
2—4 kambarių flatai, modemiškas, 
1 lubos karštu vandeniu šildomos, 
aash reikia tiktai $3000, kitus kaip 
rendą. Didelis bargenas.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St?

Nesnauskit
Naujas 2 augštų mūriais 

namas, karštu vandeniu šil
domas, aržuolu vidus išpuo
štas ir kiti vėliausios mados 
įtaisymai. Namas randasi, 
3205 Auburn Avė. Kaina la
bai žema. Nebūk paskutinis, 
naudokis šia proga.

M, J. Kiras
3335 So. Halsted St

Western Electric Co.
Iš priežasties apleidimo 

Chicagos, savininkas par
duoda labai pigiai gražų mū
rinį namą, 2 flatų po 5 kam
barius įtaisytas, daug kaš- 
tauniau negu namai dėl biz
nio pabudavoti. šis namas 
turi COMBINATION HEA- 
TING SYSTEM, kur gali
ma kūrenti su alyvų, gazu 
arba artglimis, gražiai iš
baigta viduj, Bungalow sto
gas ir stovi kaip ant pusan
tro loto. Medžiai iš fronto ir 
cementuota ėlė iš užpakalio 
loto.
KAINA TIK .... $12000, 
pirmas mort. $70Q0 
Cash įmokėti tik $3000

Likusius savininkas palie
ja ant ^en^vy k?11? Miscellaneous 
rendomis. PA T A R T IN A įvairus
KIEKVIENAM PASISKU- (' PASIM1,re pirlMa<ii 
L3INTI, nes panaši proga re- mažas 5 mėnesių Brindel Bull ŠU; 
(ui nnuitsiikfk I?'įminsi arti nytis (female). I žmokėsim getai Lai pasitaiKo. icanuasi ani kas sugrąžins 4G]1 s Kairfjeid av<*. 
Franklm Park ir Westeml Lafayette 1094.
Electric Co. I----------------------------------- —

4416 So. Savvyer Avė
Tel. Lafayette 4787

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

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

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
’T3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

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

International Barber College 
G51—672 W. Madison St. 

arba 109 S. We1ls st.

Kreipkitės pas

S. L. Fabian & Company
Halsted & 35th Street 

Tel. Boulevard 0611
Nedėliomis (Sekmadieniais) 

pagal sutartį.

Tel. Yards 7282
Res. TeŲ Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Matevojam ir jjopieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MARGINAI
6% Nuošimčiai

Daskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmem 
' Corporation

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

Tel. Lafayette 6738-6716

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

Taipgi perkame I^enkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFM*NSTATE BANK 
124 N. I.a Šalie St., ChicaKą

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$800 ant notų. Pinigus išmokame 
į 12 valandų. Vienatinis ofisas 
Šiuur-vakarinoj 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, 

nuo 10 vai. 
karais nuo 
2 iki 5 po 

2128

Valandos 
ryto iki 2 po pietų ir va- 
7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
pietų.
So. Halsted Strefet 
Pirmos lubos

Sol Kilis & Sons, Inc.
Jobbers In

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

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

fTel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—870C

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

. 4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS
• ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 

STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainą taisau namus, 

statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bite 
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. Roosavelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
_ Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
8Ben> Restauran- lų, Kendiivj, Re- 
kemių. M <* r «a WB^^^^specialumas, Geras patar 

navimas, žemos kainos. 
Sostheimg, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvcdain elektros Ura
tus, motorus, taisoin elektros reik
menys, Mikserius ir tt.
IV. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Vyniiogiy Sunka
Saldžios ir šviežios, galima pada
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

llalian Vineyard Co.
400 W. Kinzie St., Chicago, III.


