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Tomkus, Klimaitis — Vokiečių Monarchistų Agentai?
Fašistų organas esąs leidžia-L'*a SS*

mas Vokiečių pinigais KAUNO VALDŽIA PASIUN
TUS VARŠUVON DELEGATĄ

Tautos Valios redaktoriai išgabenti 
j Varnių koncentracijos stovyklą

slaptas Lietu-

Lietuva pradedanti derybas

KAUNAS. — “Lietuvos žinios" ir “Lietuva" rašo, 
kad iš 14 į 15 sausio buvo politinės policijos suimti fašis
tų vadai, “Tautos Valios” redaktorius atsargos majoras 
Juozas Tomkus ir buvęs šaulių Sąjungos viršininkas at
sargos kap. Klimaitis. [Tai patvirtina žinią, kurią perei
tą šeštadienį paskelbė “Naujienos”. — Red.]

“Lietuvos Žinios” sako, kad suimtieji kaltinami val
stybės išdavimu. Pas juodu esą surasta “daug kompromi
tuojančios medžiagos”. Einą gandai apie naujus suėmi
mus.

“Lietuva" įdėjo Kauno komendanto duotą “Eltai” 
pranešimą, kad J. Tomkus ir P. Klimaitis išsiųsti i Var
nių koncentracijos stovyklą, “kaipo pavojingi visuomenės 
ramybei asmenys”. Kulkas daugiaus suėmimų nesą.

TAUTO6 VALIA” — VOKIETIJOS 
MONARCHISTŲ JRANKIS

Savo sausio 17 d. laidoje “L. Žinios” rašo, kad fašis
tinė “Tautos Valia”, kurią pirmiaus leido pagarsėjusia 
avantiūristas Grigaliūnas-Glovackis, o pastaruoju laiku 
redagavo artimas Glovackio bendradarbis Juozas Tom
kus, — yra vokiečių monarchistų agentų organas.

Vokietijos monarchistai esą suinteresuoti tuo, kad 
Lietuvoje, butų daugiaus pučų (ginkluotų sukilimų) ir 
perversmų, nes naują perversmą Rytprūsių monarchis
tai galėtų panaudoti Klaipėdos krašto atskyrimui nuo 
Lietuvos. “L. Žinios” reikalauja dalyką ištirti ir patrauk
ti fašistinio laikraščio redaktorius ir leidėjus atsakomy
bėn.

VARŠUVA, sausio 21. [WT 
B]. — “Rzeczpospohta’i” prane
ša iš Vilniaus, kad ten esą tvir
tinama, jogei buvęs Kauno bur
mistras Janczewskis Ine bur
mistras, bet buvęs miesto tary
bos pirmininkas] išvykęs į 
Varšuvą kaipo
vos vyriausybės delegatas pri
rengti ten dirvą deryboms tarp 
Lietuvos ir Lenkijos pradėti.

Lietuvos delegatas buvęs Pil
sudskio ministerio pirmininko 
pavaduotojo Bartelio ir užsie
nio ministerio Zaleskio priim
tas.

Tos žinios patvirtinimo Var
šuvoj dar negauta.
LIETUVOS LENKIJOS DERY

BOS JAU PRASIDĖJUSIOS
VARŠU.A, sausio 17. [El

ta].—“Kurjer Poranny” prane
ša, kad nežiūrint abiejų vyriau
sybių oficialių atšaukimų, de
rybos tarp Lietuvos ir Lenki
jos visgi prasidėjusios.

Lenkijos vyriausybė pasiun
tusi Kaunan kunigaikštį Rad
vilą derybom^ su Voldemaro 
vyriausybe. Naujoji Lietuvos 
vyriausybe pasiryžusi sudaryti 
bendrą Pabaltijo valstybių blo
ką prieš sovietų Rusiją, daly
vaujant ir Lenkijai.

Artimaiusioj ateity Varšuvon; 
atvyksiąs specialiais Lietuvos 
vyriausybes delegatas.

[Paduodama tą karo cenzū
ros praleistą žinią “Elta” sa- 

esanti įgaliota pranešti, 
žinioj paduodami faktai 

nuo pradžios iki galo pra
manyti.]
esą

Sovietai skubina dvaru 
žemiy nusavinimą

žemes nuosavybių atėmimas tu
ri būt baigtas iki šių metų 
gegužes 1 d. *

“Kad monarchistų Lietuvoje yra”, sako vai. liaudi
ninkų dienraštis, “dėl to ginčytis netenka. Po gruodžio 
17 d. perversmo jie ypač įsidrąsino ir jau nesidrovi su sa
vo užsimojimais rodytis viešai tiek spaudoje, tiek susirin
kimuose. Išėjęs po perversmo ‘Tautos Valios’ numeris pa
sirodė perpildytas kurstymais nuversti esamą Lietuvoje 
demokratinę tvarką ir įvesti diktatūrą ar monarchiją. Iš
tikimiems Respublikos konstitucijai piliečiams teko tik 
stebėtis, kad tuo tarpu, kai straipsniai skirti konstituci
jai apginti su dideliu vargu buvo leidžiami dėti laikraš-

. MASKVA, vas. 6.—r Cen tra
linis vykdomasis komitetas iš
leido ukazą, kad dvarų ir did
žiuliu ūkių žemių nusavini
mas visose sovietinėse respub
likose turi būt pabaigtas iki 
šių metų gegužės 1 dienos. .

Pačioj Rusijos respublikoj 
žemės ūkio departamentas yra 
įregistravęs 10,521 šeimynų 
kaipo žemės savininkus. Pra
eitais metais 3,500 asmenų val
dė, bendrai, 97.000 akrų žemės.

“Ir štai, plačiai pasklidusiais Kaune gandais visa pa- 
staltis pradeda aiškėti. Pasirodo, ‘Tautos Valios’ ‘patrio
tai’ esą nei daugiau nei mažiau, kaip vokiečių monarchis
tų agentai, leidžią savo laikraštį už svetimos valstybės pi
nigus! Blogesnės reklamos monarchistinei idėjai Lietuvo
je sunku butų ir išgalvoti.

“Bet pažiurėjus arčiau j musų politini gyvenimą, 
lengva suprasti, kad savystoviam monarchizmui bujoti 
Lietuvoje ir nėra pagrindo.

“Iš monarchijos gali turėti naudos nebent stambus 
dvarininkai ir kunigai. Tačiau tokių dvarininkų Lietuvo
je greitai visai nebus, o kunigai toli gražu ne visi monar
chistai. Todėl, jeigu Lietuvoje pradėjo eiti net atskiras 
monarchistų organas, tai išsyk turėjo kilti įtarimų, keno 
lėšomis tas organas yra leidžiamas.

“Suprantama, kad vokiečių monarchistai, kurstyda
mi Lietuvos visuomenę prie putčų ir perversmų, atlieka 
naudingą (? “N.” Red.) savo valstybei darbą. Naujas per
versmas Lietuvoje, ir Klaipėdos vokiečiai gali padaryti 
sukilimą su pagalba rytprusių monarchistinių organiza
cijų atskirti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos”.

*' ’ ■wrl

Sprogimas bažnyčioj už
mušė du asmeniu

TOLEDO, Ohio, vas. 6.
Vietos First Congregątionąl 
bažnyčioj vakar įvyko sprogi
mas, kuris du asmenis užmušė 
ir trečią skaudžiai sužeidė, o 
medžiaginės žalos bažnyčiai pa
darė apie* 150,000 dolerių, 
mušti buvo Clydė Wilt, 40 
tų, ir jo žmona, bažnyčios 
žiūrėtojai.

Sprogimo priežastis 
sugedusi degamojo gazo

DUBUQUE, la., vas. 
Čia rado pasikorusį Jos. 
tą, palikusį žmoną ir

me- 
pri

buvusi 
jvada.

4.
Fuers- 
šešeta v

4.—
Md.,

WASHINGTONAS, vas. 
Netoli nuo Kensingtono, 
traukiniui sukulus automobilį 
buvo užmušti penki asmenys.

IMPERFECT IN ORIGINAL

.HlUlUC PllOtOj

Kun. F. E. Ciark (Houston,
Tex.) prieš 33 metus plaukė lai-'

Mano kabinetas 
pasitikėjimo.

Žmonės Rusijoj atsisako
i eiti balsuot

Britą liberalą atstovas 
virto socialistu

Bus teč au padaryta aštri vi
daus reikalų ministerio pra
eitų darbų kvota.

Kai kur miestu kaimų rinkimai 
teko panaikint dėl mažo bal
sų skaičiaus.

Parlamento narys, kap. Benn, 
išstojo iš liberalų partijos ir 
pereina prie darbiečių.

KĖBLINAS, vas 
jam Marxj kubine

-Nau
das ta- 

.e.: 174 
pareiškė pasitikėjimo. Aštuonio
lika susilaikė nuo balsavimo, o 
keturiasdešimt 
vavo posėdy.

Pasitikę i imas

keturi

MASKVA, vas. 6. — Sovieti- 
jos miestų ir kaimų rinkimuo
se, kurie dabar eina visoj Ru
sijoj, tarp balsuotojų pasireiš
kia didžiausia apatija. Sovietų 
laikraščiai sako, kad kai .kurio
se apskrityse 80 nuoš. balsuo
tojų susilaikę visai nuo balsa
vimo. Kai kuriose apskrityse 
rinkimai buvę panaikinti, ka
dangi juose dalyvavę taip maža 
balsuotojų, jogei paduotas bal
sų skaičius buvęs mažesnis už 
įstatymu reikalaujamą ininimu-

LONDONAS, vas. 6. — Ang
lijos parlamento narys, kapito
nas William Hedgwood Benn, 
priklausęs iki šiol liberalų par
tijai, paskelbė, kad jis •galuti
nai nusitaręs atsisveikinti su 
liberalais. Jis esąs patapęs so
cialistas ir 
tiją.

Nesenai 
pasitraukė
prisidėjo buvęs vienas žymiau
sių liberalų atstovų, komando- 
rius Joseph M. Kenworthy, 
kurs šiuo tarpu lankosi Jung
tinėse Valstijose.

stojas į Darbo pa r-

iš liberalų partijos
ir prie darbinių

trukšma nura- 
Marx prižadėjo 

monarchisto vi- 
ministerio Keu- 
darbu tardymą.C * C7

2,510 angliakasiu žuvo 
kasyklose 1926 m, •X-_ _

Burmistras ir 13 kitą kalti 
butlegeriavimu

pareikšta tik 
icų ir t.’iukš- 

iningų scų.tų paiiamontc, kilu
sių tuojau, kai socialdemokra
tai pi’istate dokumentų, paro
dančių, jogei laike paskilbusio 
Kappo monarchistų “putšo” da
bartinis vidaus reikalų ministe- 
ris, Walter von Keudell, buvo 
davęs įsakymą neboti preziden
to Eberto vyriausybės įsaky
mų.

i Bandydamas 
minti koncleris 
padaryt aštrų 
daus reikalų 
dellio praeities
bet trukšmas nesiliovė ir posė
dis buvo vienai valandai nu
trauktas.

Monarchistai tuojau nubėgo 
... , . į reichstago archyvus ir pasi-vu is Australuos. Užėjo audra1 ., . ; rausę juose pareiškė, kad jie su-

!!■ mro denio Vilnys nunešė į d<)kllmentUi kompromituo.
rą dvi mergaiti. Clark šoko Pjan£ju jr 
vandenį n- išgelbėjo jas. Mer- kad Kapp(( 
gaivių diedukas Koster padėka- dagi užsienio

ir pasižadėjo neužmiršti Stressmanntis nebuvęs perdaug

r:t dvi mergaiti.
Mer-

jų priešininkus. Jie 
putšo” lai- 
ministeris

WASHINGTONAS, vas. 6.— 
Kasyklų biuro pranešimu dėl 
nc’aimingų atsitikimų anglies 
kasyk ose 192(1 metais Jungti
nėse Valstijose neteko gyvasties 
2,510 angliakasių. Svarbiau
sios tų nelaimių priežastys bu
vo sprogstamųjų medžiagų 
.proginiai, anglies ir Uolų nu
kritimai iš viršaus ir dujų bei 
dulkių ekspliozijos.

Burmistras ir jo policijos vi r 
šininkas kalti dar 
mu.

kyšiu ėmi-

VOJ O 1

; Clarko. šiomis dienomis Clark 
patyrė, jog išgelbėtų mergaičių 
diedukas paliko jam .$800,000.

taslini tampa vyriausiu 
* Italijos karo vadu

ROMA, Italija, vas. (>.—pre
mjeras Mussolini visą ginkluo
tų Italijos jėgą vadovybę pa
ima j savo rankas. Be kita 
buvęs iki šiol karo, laivyno ir 
aviacijos ministerio ir vyriau
siuoju milicijos vadu, dabar 
jis pasistatė save dar ir vy
riausiuoju generalinio štabo 
viršininku.

Iki šiol generalinio štabo vir
šininku buvo ger. Badoglio.

.Anęlja imsianti valytis
* nuo bolševikų

ONI1ONAS, vas. 6. — Na- 
ministeris ’ Joynson-Hicks.

priešingas “putšistams”.
Pagaliau, posėdžiui vėl susi

rinkus ir opozicijai pareikala
vus, kad butų padaryta aštriau
sias vidaus ministerio Keudel- 
lio darbuotės tardymas, vai 
džiai pareikšta pasitikėjimas.

Sovietai aštriai baus 
valdininkus už trau

kinių susikulimus

TIFLIS, Gruzija, vas. 6. — 
Del nuolatinių traukinių susi- 
kulimų Užkaukazio geležinkelio 
linijoj, sovietų vyriausybė da
bar paskelbė, kad nuo šio laiko 
už traukinių susikulimus busią 
baudžiami ne tik mašinistai ir 
jų padėjėjai, bet sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis busią bau
džiami visi, dagi aukščiausi 
valdininkai, kurie tik bus 
atsakingi dėl susikuliiaų.

rasti

FORDAS TURTINGIAUSIAS
PASAULY ŽMOGUS

.Jo turtas siekia du tūkstančiu 
milionų dolerių

WASH1NGT()NAS, vas.' 4.—

mų
paiciškė, kad Britų valdžia im
sią n lis dabar šluoti laukan bol
ševikus ir Maskvos agentus, ku- 
i ie iki šiol operavę Anglijoje. 
Valdžia esanti pasiryžus pada
ryt galą propagandai, kurią Bu- Fordo Motor kompanijos byloj 
sijos bolševikai vedę Anglijoj 
ir nebe’cisianti svetimšaliams 
laikyti tekių palaidų kalbų mi
tinguose, kurie Angliją darą 
visokių pasaulio paklydėlių ir 
išdavikų rinka.

O R R

dėl nesumokėtų valdžiai 31,- 
000,000 dolerių taksfy iškelta į 
aikštę, kad Fordo turtas sie
kiąs apie 2,000,(MM),000 (dų 
tūkstančiu milionų) dolerių. 
Gyvais pinigais bankuose jis 
turįs 400,000,000 (keturis šim
tus milionų) dolerių.

Tuo budu Detroito '“fordu- 
kų” fabrikininkas yra turtin
giausias visame pasauly žmo- 

| gus.
Chicagai ir apielinkei federa-1 ’ ' , e t

inis oro biuras Šiai, dienai pra- 31,000 traukiniu tarnau- 
lašaujr:

Bendrai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 42° F.

šiandie saulė teka 6:58,
džiasi 5:11 valandą. Mėnuo
dŽiasi 11:48 vai. vakaro.

tojų gaus daugiau algos

lei- 
lei-

NEW YORKAS, vas. 6. — 
Penkiasdešimt devynių rytų 

(nuo Chįcagos geležinkelių ma
šinistams ir jų padėjėjams ar- 
bitracijos komisija pripažino 
padidinti algų 7^2 nuoš. Algos 
padidinimas liečia 31,000 ma
šinistų ir jų padėjėjų.

Neramumai Lenkijoje
Policijai puolus Kosove demon
straciją, 5 asmenys užmušti, 

daug sužeistų

KOSOVAS, Lenkija, vas. 6 
—Policijai ėmus šaudyti į bol
ševikiškų * elementų suruoštą 
demonstraciją vakar buvo pen
ki asmenys užmušti. Daug 
vo sužeistų, kurių astuoni 
voj ingai,

Vyriausybė buvo užgynus
monstraciją rengti, bet jos ran
govai uždraudimo nepaisė.

bu- 
pa-

(te

Pdirties bausmė Meksi
kos sąmokslininkams
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

t). —Pueblo mieste vakar buvo 
karo lauko teismo pasmerkti 
ir tuojau sušaudyti du kleri
kalų maištininkų lyderiai, bu
vęs karininkas 
buvęs ()axacos 
Julio Arriola. 
su jais suimti,
ro lauko teismo teisiami.

Mino lUvera ir 
guvematorius 

Keli kiti, kartu 
bus taipjau ka-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

NĖW YOBKAS, 
Federalinis teismas 
pažino kaltais dcl svaigiųjų gė
rimų šmugelio ir ėmimą kyšių 
iš butlegerių Edge\vater mies
to burmistrą Henry Wisselį, 
policijos viršininką Jamęs Di- 
naną, Au p*»vci''Z fittekuvu ir 
dešimtį kitų asmenų, svaigalų 
šmugelio dalyvių. Visiems jiems 
gresia bausmė iki vienų metų 
kalėjimo ir iki $10,000 
ginęs pabaudos. Bausmė
paskirta ateinantį trečiadienį

vas. 6. — 
vakar pri-

pini-
bus

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

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

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

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 j patarnavimų.

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

8. 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 APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Namai ir Žemė
Pigus patarnavimas

Lietuviu Nektlnujamo Turto Taryba 
Incorp. 1925 m. bal. 12 d. i

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. J. MACKE, Pirmininkas — 2436 W. 59th Street
J. YUSKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., '^afayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Republic 5550

15 patarimų perkantiems 
, žeme

Kas pelninga Real Estate

Yra svarbu, kad kiekvienas 
pirkdamas nekilnojamą nuosa
vybę išsiaiškintų sau kas jam 
geriausia tiktų ir kokioj vie
toj, kokiose aplinkybėse norėtų 
apsigyvent. čia paduoti kelio
lika patarimų gali būti kartais 
labai naudingi.

1. Atlik reikalus tik su pa
tikimu, sąžiningu real estate 
agentu, priklausančiu prie įs
tatus ir dorą dabojančių orga
nizacijų.

2. Pirkdamas žemės gabalą 
apžiūrėk, kad jis nebūt pertoli 
nuo susisiekimo linijų, mokyk
los ir 1.1. Matuok tolumą ne 
myliomis, lx't laiku, kurį turi 
išleist, kad nukeliauti j tau rei
kalingą vietą. Geriausias na
mas bus tas, kurs stovi neto
liau keturių blokų nuo susisie- ’ 
kimo linijos.

kai- 
jdė- 
yra, 
biz- 
pri-

Nekilnojama nuosavybė, 
po tinkama vieta saugiam 
jimui pinigų ir pelnimui, 
beabejonės, žinoma visiems 
nio žmonėms. Kiekvienas
pažįsta tos nuosavybės reikš
mę ir sutinka, kad niekur gal 
žmonės neuždirbo tiek pinigų 
ir su tokia apsauga, kaip real 
estate. Žinoma, esti atsitikimų, 
kur dėl savo ar kitų priežasties 
tenka pralaimėti. Bet tai retai 
įvyksta.

Kai kurie mėgsta sakyti, jog 
real estate, palyginus su kito
mis biznio šakomis yra sušalęs 
turtas’’ t. y. kad jį negalima 
skubiai parduoti ir paversti į 
grynus pinigus. Bet tame nėra 
nieko blogo. Priešingai, “suša
lęs turtas” žmogų apsaugoja 

Tiuo pavojaus spekuliacijos. 
Daug žmonių norėdami į vieną 
dieną pralobti įdėjo paskutinius 

kentus į fiktyviškas įmones, 
kiek bankas kurios po kiek laiko sprogsta.

suteiktų tau paskolos ant ne
kilnojamos nuosavybės. Jeigu 
bankas arba spulka skolina nuo 
50 iki 60 nuošimčių namo ver
tės, tai viskas tvarkoj.
jeigu sutinka duot tik 10 nuo
šimčių, tai reikia abejoti ar 
nuosavybė * verta prašomos kai
nos.

1. Pirk ten, kur yra ugnies 
ir ramumo apsauga. Žiūrėk, 
kad tavo kaimynai butų tuoni 
pat aprūpinti.

5. Jeigu vieta apsigyvenimo 
atžvilgiu yra aprubežiuota — 
“restrieted”, tas pagelbės tau 
ateity, nes neįleis nepageidauja
mų elementų.

Kas žmonėms bepalieka? Tik 
nekilnojama nuosavybė, kurios 
į vieną dieną jie negalėjo par
duoti.

Apleidžiant visokius morgi- 
Čius, šėrus, paskolas, kurių 

J pereina milionų milionai ir kur 
: žinoma, naudojasi progomis, 
paimkime mums artimesnes 
real estate sritis — namo ar 
loto pirkimą. Ar apsimoka vien 
dėl savęs pirkti namas? Musų 
nuomone, būti namo savininku 
yra pirmas žingsnis investavi
me pinigų. Gal būt gyvendami 
savam • name,
aukštų nuošimčių 
nigus, bet už tai 
džiaugsmui nebus 
mano pažįstamas
jog svetimoj pastogėj jis jau
čiasi lygiai taip kaip žmogus 
dėvintis svetimus rubus. Žino
ma tvarkyti namo reikalus ir 
išrišti visus painiuosius finan
sų klausimus yra sunkokas da
lykas. Bet tas galima nugalėti 

knygas 
nekilnoja-

t\l tokį namą koks tau tinka. 
Kartais atsitinka, jog tam 
varžymai iš miesto pusės 
čia išleist daug daugiau 
gų negu iškar o manai.

7. Nesudek visų pinigų 
tą. nes paskiau neturėsi 1 
namą statyt. Labai dažnai na- 

kainuoja keturis ar pen- 
syk daugiau negu geriau- 
žemė šmotas.
Pasirink gerą investinentą. 

Gyvintojai ir transportacija 
yra svarbiausias priežastys pa
brangimo. Atskirk rezidencijų 
lotus nuo pramonės ir biznio.

9. Ištirk ar kas neturi teisės 
išvesti per tavo busimą lotą 
vandens triubų, stulpų ar pra
einamo kelio.

10. Viename bloke ne visos 
vietos yra lygios. Kampiniai 
lotai gali būti dvigubai tiek 
apdėti mokesniais gatvėmis ir 
šalygatviais. Tavo kaimyno 
virtuvė ar garažius kartais su
teikia nesmagumų.

11. Pasinaudok 
dimų* vietomis ir

12. Automobiliu 
judėjimas sukelia 
būna pavojingas mažiems 
kams.

13. Pirk ten, kur kainos 
pašokti ateity. Ištirk viešą

ver- 
pini-

kuom

mas

X.

parkais, žai- 
mokykla.
ar traukinių 
triukšmą ir 

vai-

gali 
ap

tarnavimų, bulvarus, gatveka- 
rius, aukštuosius traukinius ir 
1.1. Šie. visi dalykai turi įta-

1 i. Pasirink gražių vietų. Kuo 
daugiau medžių, tuo smagiau 
bus gyvent, Gamtos papuoši
mai palengvins parduoti nuosa-

15. Buk atsargus. Jeigu ką 
esi nutaręs įkūnys, neatsisakyk 
po valandos ar antros.

—Architas.

BROKERIS PARDAVĖ VISĄ

Vienas amerikietis J. J. Da- 
non, užsiimąs pardavinėjimu 
nekilnojamos 'nuosavybes, pa
sak laikraščių, sugebėjo par
duoti Japonijai ištisą salą Fuga 
esančią netoli Philippinų.

Matyt neprasto butą agento.

negausime labai 
už įdėtus pi- 
smagumui ir 
galo. Vienas 

prisipažino,

perka ne 
pelnimui, 

čia reika-

skaitant atsakančias 
arba pasitariant su 
mo turto agentais.

Imant omenėn ta 
te sritį, kur žmonės 
gyvent patiems, bet 
tenka pastebėti, jog
linga dar didesnio atsargumo. 
Nors kiekviena rūšis jei tinka
mai parinkta suteiks atlygini
mą vienoj ar kitoj formoj, ta
čiau žmogus negali būt ^įten
kintas 6 nuoš., nes tą jis gali 
gauti be jokio vargo. Gyveni
mas parodo, jog daugiausia pef-

Lietuviu Kliubo pradžiano tie, kurie perka biznio lotus.
Chicagos biznis pradeda de- 

centralizuotis, t. y. 
liau į pietus arba 
žmonių vidurmlestis 
traukia kaip seniau, 
vietos, kur' biznis 
tokią ateitį yra brangios. Kai- namus arba lotus už visai ma- Lietuvių 
nos pašoksta nepaprrastai greit, žą atlyginimą.

Daugelyje atsitikimų reziden- sutaupinti keletą < 
cijų lotai taipgi kyla. Paimkim riuos išmokėtų legališką komi- Lietuvių Kliubo Chicagoj klau- 
bile vieną musų koloniją, są už patarnavimą < x ’ * 
Ką ten pastebėsim? Pirmiausia(čiam ir pastoviam agentui, 
kad keli metai atgal žemė kai
navo keletą kartų pigiau. Toks faktus, kad tie i 
reiškinys esti augančiose kolo- gaus patarnavimo tankiai įkliu- ir pavedė 
nijose. Mažiau yra vilties pel- va į apgavingas pigių r y "x" ....
nyti “subdivision’e”. Didelės žabangas ir gale reikia užmo- Numatoma įsigyt 
kompanijos užperka tiek že-'keti daug daugiau, negu paim- ■ Michigan bulvaro ir 30 gatvės, 
mės, kad miestas negalės jos*tų legališką komisą pastovus'čia vieta gana patogi gamtos 
pasiekti ir į kelioliką metų ‘agentas. , ir
Žmogus įdėjęs pinigus turės 
laukti gana ilgai, kol jie 
auks.—A. A.

keltis to-
vakarus.

tiek nebe-
Todel iri “Real Estate

turi šiokią tų, kurie apsiima parduoti jųjų

Nekurie nekilnojamų nuosa
vybių savininkai ieško tokių 

pardavėjų-agen-

Išrinkta specialė komisija
Beto, kas jau buvo rašyta 

praeitam “Namų ir žemės’’ mė
nesy, tenka pridėti dar, kad 

į Nekilnojamo Turto 
Tuomi tikisi į Taryba-savo susirinkime vasa- 

centų, ku- rio 5 dieną šių metų pastūmėjo

už patarnavimą atsakau- simą gerokai pirmyn. Ji išrin
ko specialę komisiją iš gerai 

Kasdieninis atsitikimas įrodo žinomų veikėjų: p. Razenskio, 
ieškotojai pi-Į A. Masulio ir Dargio, kuriems 

’ ’ * “ ’ ’’ galutinai parinkti
agentų vietą ir išdirbti finansinį planą, 

namą prie

susinėsimo
Čionai paduosiu tik vieną at-l fl aigi, kaip 

pa-Įsitikimą kaipo faktą apleisda- rlul’to Taryba 
mas pavardes. Bus apie kele- t* svarbiausių

Biznio apžvalga
Laukiama padėtis

Kaip dauginasi 
automobiliai

Apgina Chicagos vardą

Chicagoj. dabartiniu laiku 
yra automobilių paroda, kurion 
lankosi pusėtinas skaičius žmo
nių, o laikraščiai net prirašo 
desėtkus puslapių.

Kad nors mažmožiu pažymė
ti tą įvykį paduosime automo
bilių augimo statistiką, minint 
kiekvieną rūšį atskirai.

1925 m.
275,(MM)
275,000 
185,000 
146,000

1 )odge 
Hudson 
Buick 
Chrysler 
Willys 
Overland 
Chevrolet

1926 m.
375,000
450,000 
200,000 
250,000

Kitur yra manoma, kad Chi- 
cagoj pilna piktadarių ir mu
šeikų. Dr. W. L. Bailey, North- 
western universiteto profeso
rius stojo ginti savo miesto 
vardą. Jis sako, jog čia nėra 
tiek nusižengimų, kaip sakoma. 
Chicaga esąs labai išsiplėtęs* ir 
tokiam plote negalima neiš
vengti piktadarybių.

Be to musų
priskaityt prie sveikiausių 
sam 
giu-.

miestas galima 
vi- 

pasauly, gyvenimo atžvil-

Statyba 1927 m
239,000 
490,000

330,000
660,000

Nepažymėta čia Fordo išdir
biniai, bet jų skaitlinės dar 
nepaskelbtos. Kitų kompanijų 
automobiliai taipjau pasidaugi
no,

Beveik visi žinovai sutink:: 
ta nuomone, kad statybosmatome L. N. 

apsiėmė įvyk in- 
musų visuome

nės uždavinį, kuris patenkins 
‘ * r Chicago lietuvių 

i. I kulturinius reikalus.
I Tolimesniam darbe 

paramos iš visų 
—Koresp. G<

mas pavardes.
ta mėnesių atgalios. Tūlas pi
lietis sumanė į

Į namą. Kadangi jis iš princi
po buvo priešingas mokėt agen- 

itams teisingai
santį atlyginimą už patarnavi- 

Imą, tai jis nusprendė pavesti
savo namą parduoti, kaip žmo
nės vadina '
kurie neturi pastovio ofiso ir 
maino savo
vaite. Tokis .agentas apsiima 

” parduoti jo namą, vertės $13,- 
,000 tik už $100 atlyginimo.

. , . Tokiu budu viršminėtas pilietis
. . įtikėjos sutaupinti $290, atsa-|

’i i aMentRS butų paėmęs 
,’u .tJ .'nuo viršminėtos sumos už pa-' Pinigai j

parduoti savo žymioj daly

jiems priklau- mes
mes tiki- 
lietuvių.
Lucas.

me

galima spręsti 
t į. Sudėjus į 

vieno į 
nieko į 

ir nie-

--- -  — — --y ( ---------

“bedrum agentui”, j

išskirus porą ar trejetą.

Namus perka jau
nesniam amžy

Pirmas mėnesis šiuose 
tuose dar nieko ypatingo nepa
rodė, kad bi 
apie tolesnę
krūvą reiktų pakartoti 
išminties žodžius: nėra 
nepaprastai džiugi nacio 
ko lindimus.

Statybos darbai, kaip ,

antrašus kas sa-

lotus
Parko 

?. Bakas, Vasario 
pardavė savo tris 
lotus prie Fair-

ėioj vietoj. Gelžkelių 
mas šiek tiek sumažėjo, 
pasidarė laisvesni ir už skoli
nimą ima mažesnius nuošim
čius. !
puti apstojo. Delei apskaity
mo inventoriaus, kai kur padi
dėjo bedarbių skaičius. Bet i 
tas- vasario mėnesy pasitaisys. LtlyKini už 
Kalbos apie mainieriu strei- 'v.. . i !.. . . \ , Vieną gražiąką balandžio mėnesy vis daz-l„.... 4.„„
niau girdimos. Amerikos ginčai 
su Niearagua ir Meksika suju
dino keletos kompanijų šeri įlin
kus.

Musų Žinios
P. Ųakas pardavė savo 
žinomas 

aptiekorius 
5 d. š. m. 
rezidencijos
fieldo Avė. ir 70 gatvės už 
3,500 dolerių.

Keturi mėnesiai atgal už 
tuos pačius lotus jis mokėjo 

, . . ..x, . 2,100 dol. Reiškia į trumpą lai-tamadą legali^ 8% arba uždirb() keturioIik simt 
8390. V>8ka,8 buvo tvarkoj, nes Tal.pillinkavo brokeris

sioidavo su pigiu agentu ir iš- j______
gerdavo namininkės. Taipgi 
juodu patarkuodavo riebiai tuos

| agentus, kurie paima legališką mėnesy nupirkč iš I.

1111(1 1 llCIZjVo I I I Uii I I 14' i 1 i 1 ii v* • • —i <_» • i • UVlvllŲi J. 1. retkarčiais minėtas pilietis su-iA .. ,.Smulkus pardavimas tru-1 .... . . . . ., IA. Masinis.ciniHUi/n e ii iiinrui uitnnfii iv ic .

su 
darbai šiuose metuose negalės 
sumažėti. Kaip Chicagoj, taip 
ir kituose miestuose jaučiama 
namų stoka.

Sulig apskaitliavimų, bendra 
suma išleista statybai 1926 
metais siekia $7,000,000,000. 
šieji metai, imant domėn visas 

, teigiamas ir neigiamas aplinky-
Kokiam amžy žmonės perka- ^cs negalės žymiai atsilikti 
namus? Žinoma vieni anks- nuo Pel’eitų.

čiau kiti vėliau. Dvidešimt me
tų atgal vidutinis amžius buvo 
43 metai. Jlabar tasai skaičius 
žymiai pajaunėjo ir apsistojo! 
prie 35. Kuo anksčiau jie įsigi- 
ja nuosavybę, luo ilgiau gali!
ja džiaugtis. Kaina 25 centai — gaunamas

Amerikos ekonominis išsi- . Naujienose
vystymas pagelbsti žmonėms! si()j knyĮ?e‘1gje 8kaitytojas ras 
greičiau sutaupinti turtą. K. . „il(nlinm,Q nnmnVlnimilq

si

Aikvojimas medžių

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile 
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
25 centus.

Komercijos departamentas, 
Washingtone skundžiasi, kad 
miško kirtėjai išaikvoja dau
giau negu sunaudoja. Pavyz
džiui: iš kiekvieno nukirsto 
medžio paimama tik 40%, liku
sio 60% atmetama kaipo berei
kalinga medžiaga.

Suprantama, nėra galimybės 
sunaudoti kiekviena dalele, bet 
kreipiant daugiau domės į tau- 
pinimą, liktųsi kraštui nema
žiau $100,000,000.

atsakymų 
išsimokinęs 

ar moteris 
galės išlai- 
kokioj val-

Nauji namo savininkai
K. Andriusiunas pereitam 

R. Seltž 
vertes namus ir lotą 

pigusis ant South Park Avc. ir šešias- 
pirkikus pas dešimtos gatvės.

sutiko su kai- ---------

patarnavimą. I ,^40,000 
diena *

minėtą pilietį ir 
na pirkti jojo nuosavybę, 
daugi pigieji agentukai
kiaušiai beraščiai, tai teko va- skričio tarybos 
žiuoti pas pastovų agentą, kur 
tai ant Archer Avė. padaryti 
sutartį-kontraktą, Kai jau visai 
buvo baigiamas rašyti kontr- 

ar aktas, kilo klausimas kas lai- 
Automobilių išdirbėjai | kys rankpinigius iki bus per- 

praneša. jog šie metai prasidė*- žiūrėti popieriai, 
jo labai geromis pasekmėmis. 
Chicago automobilių 
kuri dabar atsidarė 
visuotiną atydą. Detroite pa
reikalauta 100,000 darbininkų 
ir visos kompanijos dirba “pil
nu garu“. Plieno išdirbystė 
gavusi daugiau užsakymų. Pir
kimas 
bovelnos 
džiugino pietines valstijas. Ke
letas labai svarbių gelžkelių su- į 
siliejimų įvyko sausio mėnesyj. 

Bendrai padėtis dar nėra aiš-

Gerosios padėties pusės yra 
šios: Piniginis arba finansinis 
pasaulis nudžiugo pakilimu Še
rų ir bonų. Gelžkelių stakas 
šiek tiek pašoko, tik -nežinia, 
ilgam.

$30,000,000 miesto rotušei
A. Cermak prezide^as ap

tuki sudaręs 
planus pastatymui naujos mies
to rotušės, kuri kainuosianti 
trisdešimts milionų dolerių.

mas

naujienos
1739 So. Halsted SL 

Ch-ago, III.

namie ir užsieniuose 
padidėjo ir tas neį

>ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Patarimu da
vė pastovus agentas Y, kad pi- 

l>aroda, nigai butų padėti pas jį iki bus 
patraukė peržiūrėti popieriai. Bet pigu

sis agentukas užprotestavo, sa
kydamas, kad jis. gerinus pa
žįsta pardavėją ir pirkėją, ne
gu Y, tai ir pinigai turi būt 
padėti pas jį iki bus užbaigtas 
reikalas. Visi sutiko su agen- 
tuko reikalavimais ir pinigus 
padavė. Tečiaus kai viskas bu
vo prirengta prie 
tik reikėjo susieiti 
kasius pinigus 
“deed”, tai pigusis 
dauginus nebepasirodė, ir iki 
šiai dienai niekur jis nesuran- 

.eiškia pranyko kaip 
Ir vietoj 

agento 
$110., ir

atmokėti Ii-

Ar Jus
KONTESTANTAS?

[Pacific and Atlantic Photo]
Clarence Moore’o namai Washingtone. Tuose namuose pro

jektuojama apgyvendinti prezidentą, kol bus taisomas. Baltasis 
Namas.

kamparas su $500. 
sutaupinti atsakančio 
komisą, dar pridėjo 
turėjo nesmagumą.
• Kad sutaupinti nemalonumą 
ir pinigus, tai butų patartina 
turėti biznio ryšius tik su Lie
tuvių Nekinlojamos Nuosavy- 
ėbs Tarybos nariais.—Kazys.

Žemės turtai
Aliejus

Kcista, kad aliejaus bizny 
žmonės turėjo daugiau nuosto
lių negu pelno. Nuo karo pabai
gos iki šių dienų daugiau kaip 
$14,083,400,(KM) buvo sukrauta 
į aliejaus išdirbystes ir didžiau
sia dalis šių pinigų yra žuvę. 
Suktųs serų pardavėjai, neįpra
tę biznieriai paleido vėjais krū
vas dolerių be naudoą pramo
nei. , »

Kai kurie mėgsta nurodyt į 
Standard Oil Co. New Yorke, 
kaipo pavyzdį pelningumo. Bet 
ši kompanija senai įsisteigė, iš
sišakojo po visą pasaulį ir 
puikiai suorganizuota. Jos tur
tas siekia $400,000,000, o sko
la tik $35,000,000.

Kaip matom, žemės turtai 
kiekvienam yra prieinami.

ne

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

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

* Mano Vardas Pavardė

Adresas

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

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

I
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

kad jo draugai jį parems, kad 
laimė * ' 
na.

jus aukšto laipsnio dova-

Kontesto Honoratų Komisija: Kontesto Numeratorius:
ANTANAS Ol.šEVSKIS, ANTANAS RIPKEV1Č1US.
SOPU IK KRASAUSKIENR, Kontesto Vigilijų*:
DR. STEPONAS BIEŽIS. JONAS JANKUS.

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

Miisii Kontesto Veikėjai
Pranas Lukoševičius

čiii jie patys negali valdyti dur
tuvu ir uždėti diktatūros?

Kada šitokie žmones protes
tuoja ar tai prieš ateivybės i 
Ameriką susiaurinimą, ar prieš 
ateivių teisių varžymų, ar prieš 
Lietuvos banditus, nuvertusius 
teisėtųjų valdžią, ar prieš ką 
kitų, iogingieji piliečiai nekrei
pia jokios domės arba da daro

v ią. ne tiktai. “Naujienų”, bet 
ir kituose lietuvišku laikraščių 
kontestuose. Siame “Naujienų” 
konteste jis pasižadėjo darbuo
tis nemažiau, negu pereitame

'.Mas,

ras, Rad laimėsiąs Baigė auto-

Imkime Lietuvos įvykį. Fa
šistai ir klerikalai teisinosi už- 
urpavę valdžią, nes esu gręsęs 
bolševikiškas pavojus. Kad 
durniams įrodžius “faktais”, jie 
ima ir sušaudo čielus keturius 
bolševikus ir buri jų uždaro 
kalėjimuose. Kaipgi kitaip sa
vo šlykštų žygį pateisins? Bet 
visi žino, kad bolševikų Lietu
voj yra visai mažas skaitlius, 
kad jų įtaka gyventojuose pil
nai susmukusi, kad jie ir sup- 

i nuoti negalėjo apie bile kokį

senas

mandagus
žino

vr'tos lietuviuose. r-a
v ra senas “naujienietis

movus
•danes nors ir mz 
užimtas savais biz 

mis, tečiaus platinime 
ratui uomel pir- 

turime lie
te rūpintu-

('tuviu
, tiksliu noru butų.
i kaipo tauta kilti;
P-as M. J. Stane'

(•iršlautas savo žodį iš

padedamas laimės pirmą dova
ną kaip zel. šitoks jaunas žmo
gus, kupinas energijos, kupinas 
drąsos ir pasišventimo gali kal
nus nuversti. — netiktai, kad 
“Nauiieu” konto.'te Paige au-
tomobilių laimėti.
turi viltį
teiks visokeriopą paramą
testan tu i G irstau tu i, k a

kari Detroito lietuviai 
kon-

I mėtų pirma prizą. Detroite yra 
skaitlingas būrys “Naujienų' 
draugų, tie draugai pasirūpins,

kontete užimtų stambią vietą 
kaip kad užėmė pereitame “Nau- 

ime.

Cicero žino Praną, o Pranas vi 
są Cicero. Prano visur pilna — 
eik į “tancių” — rasi Praną, eik 
į “rąžančių” — rasi Praną. 
“Naujienos“ myli Praną už jo 
darbštuma, o Pranas myli “Nau
jienas UŽ tai, kad Naujienos Įatsitktų, jei keli tik veislei už
myli l’niiuj. Pranas šiame kon- , sj]jl<^» Lietuvos bolševikai dabar 
teste nedaugiau, nemažiau noii;kokių akciją parodytų? Tuomet 
laimėti Paige. Jis sako perei-'fašistai ir klerikali rodytų pirš
tą kontestą cicierietis p. švėgž- tu ir sakytų: “Matote, ar nebu- 

i'-vo reikalo šalį gelbėti iš pnvo- 
jis kaipo į jaus?’’ Kur/kas sveikiau kraš- 

laimėti: lui ir daugiau progos atsteigti 
Galimas daiktas, kad p J demokratinę tvarką su visomis 

sė' ljos laisvėmis, jei Lietuvos ko
jai- munistai turėtų išminties tylė

ti arba atvirai pasiaiškintų, 
kaip mizerni jie tenai yra. Tuo
met fašistų ir klerikalų melai da 
į aiškesnę šviesą taptų nutemp-

da laimėjo Cbhimbia automobi 
liti, o šiame konteste 
cicierietis tu rys būtinai 
Paitfe.
Lukoševičius ką žada ir

bes jam šiame konteste. Pa
gyvensime, pamatysime. Neil 
gai reikės laukti už trijų mf 
nėšių patirsime ką musų Pranu,

Naujai 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 
tūbų už   ............. $79
DeForest 5 tūbų už .... .$49 

B. Baterijos . 
45 volt už ....

$3.75
$1.95

JOS. F. BUDRIK
RA DIOS, PI ANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Mrs.

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mum* 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi 
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, ffra- 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu <lau 
gybe ' paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimli 75 centai. •

f/rs. MICHNIEV1RZ-VI0IKIENE
AKUAERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją,* 
ilgai praktika
vusi Pennsyl-
vanijos ligon-* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

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

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

i|h-" ■ >■ ------------ --- (J,
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akiu įtempimo, ir galvos 
skaudėjimo

NAUJIENOS
1739 Sa. Halsted St.

Chicaga, Hl I)R. G. SERNER
(LIETUVIS) 

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

3265 S. Halsted St.Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

Tel. Boulevard 7G79

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtinąibudą dėl užaugini- 
jno plaukų.

Ateikite ir peršitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi bu- 

minkStina 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.^

YarlR 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

. AKUfiERKA
3252 So. Halsted St.Ir Amerikos lietuviai komu

nistai geriau padarytų, kad 
apie Lietuvos įvykį neišsižiotų. 
Viena, jie patys šunis korė ant 
demokratinės Lietuvos valdžios; 
kita, jie yra šmugelio ir dikta
tūros šalininkai, demokratijos 
ir laisvių priešai; trečia, jų 
keliamas triukšmas ir protestai 
lyg ir duoda progos Lietuvos 
banditams ir jų šalininkams 
sakyti: “Žiūrėkite, kas protes
tuoja, ar ne bolševikai. Jų 
draugams Lietuvoj nenusisekė, 
tai dabar rėkia, kaip už liežu
vio kariami.”

Lai protestuoja rimti, tvar
ką myli n Ii, demokratiją ir lais
ves pripažįstanti, į suokalbius 
netikinti žmonės. Tik jų balsas 
turi reikšmės; tik jie atsteigs 
teisėtumą valdžioj ir laisves. 
Bolševikų protestai yra tik me
džiaga Lietuvos šmugelnin- 
kams pateisinti savo aktą.

—Arabas.

Univeraa'
Bank

ku pagal Butartj.

Viršuje
>tate

Moterys

no8 Kreipkitės «u 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai-

Geriau, kad bolševikai 
neprotestuotu Patyrusi gydytoja ir akušėiė 

Naprapafl*

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

jienų
kuriems visi 

ules n ikalai yra arti 
s ir mažai te
laiko, bet mie- 
šiame “Naujie- 
cntestantu. Jis 
ien VV. l-'rank-

nių-bizniei ių 
i; ii ir mergp

lamas H IK

t U J
SH\

šlami
inc p

\V. b ranki orto lietuvių į 
gerą biznį ***Naiijie-': 

ir svkiu pats sau laimės1 Agnės Uvick.

Valstybės turi įstatymus kri
minalistams bausti. Tūli tų į- 
statvmu žiaurus ir nežmoniški. 
Piotingosnieji piliečiai vienus 
jų bando pakeisti, kitus visai 
panaikinti, pav., mirties baus
mę. Kada šituo dalyku rūpi
nasi tvarkus ir įstatymus pil
danti piliečiai, kiti / piliečiai 
rimtai klausosi ir svarsto. Bet 
daltiskime, kad tik vieni kri-

Įvairus Gydytojai

P-lč Uvick yra jauna, Ameri
koje gimusi mergaitė. Ji turi 
•ritini .mą auklėti ir tobulinti 
žmoniją kaip protiškai, taip ir

Juozas Mitchell
Šis jaunas vyrukas turi 

spėkų ir energijos 
kad per diei 
laso, lanksto

jienon 
minga 
mas b

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Telephone Yards 0004

OR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofi$o Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki D 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

įstatymų pakeitimo arba panai
kinimo. Kas jų klausytų? 
si sakytu ,kad šitokiomis 

užkirsti

i-užgaidomisJi yra gimnastikos 
kultūros) mokytoja, 
silpno žmogaus išla- 

Bet nors stiprus 
ra silpnas protiškai.

i tai esą bloga. Ji sako, kad visi 
žmonės turi lavinti ir savo pro
tą. krfip kad lavina savo kūną;

I kad maitiną kūną, tai turi mai- 
i tinti ir savo protą. Proto su 

d*iu ‘1 kopūstais neužganėdinsi, reik 
, daug skaityti. “Naujienos” jai 
į patinka ir ji “Naujienų” kon- 

, j teste visiemš “Naujienas” užra- JU SU kUJl) . ,phnės. Naujienas skaitydami 
I pasodinsime savo protą, daug ži- 

. ' niu sužinosime, sutvirtėsime ir i’!. •busime kultūringais ir tobulais, u-l. i pareiškė p-lė Uvicfc įstodama 
'“Naujienų” kontestan.

Ji moka iš ; 
vinti stiprų, 
fiziškai, o y

Jani ’

Komunistai yra demokratijos 
priešai diktatūros apaštalai. 
Jie nepripažįsta nei žodžio, nei 
spaudos, nei sueigų, nei •organi
zavimosi laisvės niekam kitam, 
tik sau. Jie* ir mirtimi ir ki
tais budais baudžia kiekvieną, 
kas ryžtasi šitomis laisvėmis 
naudotis. Ir ar nekeista, kad 
komunistai reikalauja šitų lais
vių tose valstybėse, kurių pilie-

Lietuviai Advokatai
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieinu kablegramų

padarydamas geriau • I 
s. Jam neužte 
> dirba vakarais 

ladieniais rinkdamas "> 
prenumeratorius, 
aukegan, III., turėda-' 
tvirtą ir energingą p. •

APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy

K.GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

: Gyvenimo Vieta
8323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

'i
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington. St.
Cor. Washington and Clark

Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 8395

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniika* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius Aietodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

. Dienomis: Canal
Telefonai: J 8110- Nak**

1 South ' hore 2288
’ Boulevard 4186

3235 So. Halsted S t.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. ▼.

Jis pageidauja, |
\Vaukegano lietuviai neatsi- 

nuo kitų miestų lietuvių;
neri į Wan’.u‘ganą daugiau

parkeliautu
• draugai parems p. 
duos jam galimybę 
Waukegano vardu, 
/anas jam “Naujie-

Juozas Ponelis.

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems irmaujiems, 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 aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

K. JURGELIONIS 
advoka/a® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakar is 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teioplnne Roosevelt 9090 

Namų Telefixuj Republic 9600

nebūtų darbininkų — ne- 
Bet mes turime 

konteste ne poną, 
P-as Po

Stasys Girštautas
Stasys “Naujienų’’ skaityto

jams pažįstamas iš šito paveiks
lo, nes jis pereitame “Naujie
nų” konteste laimėjo puikų au
tomobilių - jis buvo užrašęs 
net 500 metinių “Naujienoms”

Jei 
butų nė ponų, 
šiamę “N. 
bet patį poną Ponelį,
nelis nereikalauja, kad kas jam 
tarnautų, nes. jis pats tarnaująs 
netik ponams, bet ir darbinin
kams, tolinus ir t. p. “Naujienų” 
konteste p. Ponelis ieško “N.” 
skaitytojus, pardavinėja apgar
sinimų ir knygų kortas. Reiškia, 
jis tarnauja kartu ♦ ponams ir 
darbininkams — ir darbininkų 
laikraščiui “Naujienoms’’. Jam 
nerupi, ar pons, ar mužikas, bile 
tik užsirašai ir skaitai “N.”.

Juozas Ponelis yra mandagus 
ir geros širdies žmogus. Jam 
netrūksta draugų, tad jis tikisi,'

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

surance Policy, kuri bus išduota mąno 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.

JOHN MINSKAS
LAWYEti

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St .

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti} 
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 piat ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Vardas
Adresas
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas......
Pašelpgavis ......

(gatvė)

Amžius

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6390 

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijiai Spaustuv*.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St«, Room 2001
Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčioa. 

b .........-... ■—■■■■■■.................   u<

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta^

Dr. A. A. Roth 
Rasaa Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką ligą.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir šventadieniai* 10—12 diea.

DR.-M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
NuhUnin Tel. Fairfax 6853

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

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

Kenwood 1752
\ni .1 ■ I.IU .. ............................ I I Il if
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Editor P. GRIGAITIS

Pusei metu-----------
Trims minėsianti . 
Dviem mineaiams _

----- $8.00

2.00
1.51

.76

<— 1 |

Apžvalga Į

TeleHon* Rooue^elt 8*M
Subscription Ratesi 

$8.00 per year iri Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy. •_________

Entered a* Second Claas Matter 
March 7th. 1914, at the Po*t Offica 
of Chicago, III, nnder the act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas! RooscvaU ^590.

Chicago je per natiotojua:
Viena kopija
Saistei  
Menesiui ................... ............

te 
18c 
7*c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metams ________
• Pusai metų_____

Trims minėsią m* 
Dviem menesiams 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur utslanluoMi 
(Atpiginta)

Metams ___
Pusei metų
Trim* mėnesiams____ 2.D0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

$7.06
8.10
1.75
1.25

, .71

$8.00
4.00

LIETUVOS FAŠISTAI — VOKIETIJOS 
MONARCHISTŲ AGENTAI?

Žinia apie Lietuvos kraštutinių fašistų vadų suėmi
mą, kurią “Naujienos” paskelbė pereitą šeštadienį, pasi
tvirtino. Apie tai rašo ir tik-ką atėjusios iš Kauno “L. Ži
nios” ir “Lietuva”.

Vai. liaudininkų dienraštis praneša po antgalviu 
“Tikrieji patriotai — valstybės išdavikai” kas seka:

“Musų žiniomis, naktį iš 14 j 15 sausio politinės po
licijos suimti atsargos majoras Juozas Tomkus, ‘Tau
tos Valios’ redaktorius, ir atsargos kapit. Klimaitis, 
buvęs Šaulių Sąjungos viršininkas. Jie kaltinami val
stybės išdavimu. Pas suimtuosius rasta daug kom
promituojančios medžiagos. Eina gandai apie naujus 
suėmimus”.

BRUZDĖJIMAS SOVIETŲ 
ARMIJOJE

Po to, kai Lietuvos armijos 
viršūnės per vieną naktį įvyki
no perversmą valstybėje, daug 
domės Europos politikos sfero
se ėmė, kreipti į save pasireiš
kęs pastaruoju laiku judėjimas 
ir Kusijos sovietų kariuomenė
je.

Visiems aišku, kad santykiai 
Kusi joje dar toli-gražu nėra nu
sistovėję. Diktatoriška valdžia 
visuomet yra tiktai laikina, per
einamojo tarpo valdžia, nors ji 
kartais ir gali pasilaikyti ilgo
ka laiką.

Kusijoje diktatūra jau 
veno devynerius metus 
šum. Bet tas faktas, kad 
tų valdovams dar iki šiol
vyko pastatyti savo valdžią ant 
plataus visuomeninio pagrindo, 
aiškiai liudija, jogei jos pasto
vumas yra labai abejotinas.

Aštrus susikirtimai tarpe pa
čių Rusijos diktatorių, kova 
arp Stalino ir opozicijos — ši-1 
:ą aplinkybę dar labinus pa-

išgy- 
su vie
šo vi e- 
nepa-

šiuo paskutiniu punktu ko-skelbė, jogei jų algos bus pa- 
m i sarus . Vorošilovas * pareiškė,didintos.
kad “sugrįžimo į praeitį, nors Taigi raudonosios aronijos 
ir prisidengiant komunistine karininkai privertė valdžių iš- 
skraiste ir puikiomis revoliūci-pildyti jų ekonominius reikala- 
nė.mis frazėmis, nebebus”. Kad vimus. Tai yra pirmas masi- 
karininkai, likusieji armijoje nis judėjimas armijoje prieš 
nurimtų, Voroėilovan betgri pa- novietb vultlžij,.

A. A. Esbė

V. Šidlauskio “Šešializmas”’
(Tęsinys)

w • L — *a*p simuliuodavo vagysįvairenybes roi^ja ^uv° įsitikinusi
• ~ t i reikalo su tikrais 5i

Miestų dulkės
profesoriai Arsonval ir

Tam pačiam “L. žinių” numeryje (1927 m. sausio 17 
d.) rašoma, kad Kaune esą plačiai pasklidę gandai, jogei 
“Tautos Valios” redaktorius ir artimiausieji padėjėjai 
esą vokiečių monarchistų agentai ir kad pats jų “patrio
tiškas” laikraštis esąs leidžiamas “už svetimos valstybes 
pinigus”.

brėžia.
Iš diktatūros Rusija turės ko

šių nors budu išeiti. Bet kokiu? 
r kuri jėga suvaidins tame per

sikeitimo 
čia rolę?

Daugelis 
tyrinėtojų

momente nulemian-

TOMKUS SU KL1MA1ČIU / KONCENTRACIJOS 
STOVYKLĄ!

valdžios leidžiamas laikraštis, “Lietuva”, irgi patvir
tina tų žinių, kad Tomkus su Klimaičiu tapo suimti, tik 
jisai mėgina užginčyti, kad suimtieji esą kaltinami dėl 
valstybės išdavimo. “Lietuva” praneša, kad tuodu kraš
tutinių fašistų vadu esą išsiųstu į Varnių koncentracijos 
stovyklų, “kaipo 
nys”.

{domu, kad į Varnius kitusyk buvo ištremtas ir da
bartinis smurto keliu susidariusios vyriausybės galva, p. 
Voldemaras. Jį tenai buvo patupdę klerikalai.

Taigi faktas yra neužginčijamas, kad tarpe Lietuvos 
smurtininkų jau prasidėjo peštynės. Vieni kitus ėmė 
areštuoti!

Kuomet Voldemaras yra priverstas griebtis aštrių 
priemonių prieš kraštutiniuonus diktatūros šalininkus, 
tai jam noroms-ilenoroms teks ieškoti paramos kairesnio
joje visuomenės dalyje. Ir, iš tiesų, Voldemaras tautinin
kų suvažiavime savo kalboje išreiškė pageidavimą, iad

pavojingi visuomenės ramybei asine-

Kusijos gyvenimo 
mano, kad “akuše- 

rolę busimame Kusijos |>er- 
versme gali suvaidinti raudo
noji armija.

Labai charakteringa, kad pa
staruoju laiku toje sovietų ar
mijoje prasidėjo žymus judėji
mas. Apie jį pasaulis pirmiau
sia patyrė iš paskelbto sovietų 
spaudoje atdaro laiško, kuriuo 
karo komisaras Vorošilov 1926 
metais laipkričio 20 d. kreipėsi 
į armijos viršininkus, mėgin
damas juos nuraminti.

Bet Vorošilovo laiškas, ma
tyt, nepadarė pageidaujamos 
\eikmės, kadangi lapkričio 28 
d. vyriausios karo tarybos bu- 
t? įvyko Maskvds apygardos 
kariuomenės atstovų “priėmi
mas”, kuriame buvo svarstomi 

paliečiau tys 
sovietų val- 
“Priėmime”

įvairus klausimai, 
santykius tarpe 
džios ir armijos.
dalyvavo 65 asmens iš aukšto
sios karo vyriausybės, 18 vidu- 
l nes vyriausybės atstovai ir 8 
mažesni oficieriai.

Maskvos “Pravda” apie tų 
sueigų parašė tik gruodžio 10 
d., paduodama vien ištraukas 
iš karo komisaro kalbos. Bet 
gruodžio 21 d. staiga tapo pa

LIAUDININKAI KOVOSIĄ PRIEŠ 
DEMOKRATIJOS PRIEŠUS

Ar Lietuvos liaudininkai sutiks dalyvauti valdžioje 
su smetoniniais, tai dar-klausimas.

Reikšminga yra tai, kad liaudininkų sąjungos Cen
tro Tarybos pirmininku tapo išrinktas ne Sleževičius, bet 
nuverstasis Respublikos Prezidentas Dr. Kazys Grinius. 
Iš to galima numanyti, kad liaudininkai yra nepatenkin
ti Sleževičiaus vadovybe.

Del dalyvavimo valdžioje liaudininkų Centro Tary
bos posėdis nenutarė nieko galutino, bet paskelbė sekan
tį pareiškimą visuomenei:

“Del dalyvavimo valdžioje.... jokių skirtumų nuo
monėse nepasireiškė. Vai. liaudininkų S-ga, kaipo' tu
rinti krašte tvirčiausius pagrindus organizacija, vi
suomet stovėjusi valstybės reikalų sargyboje ir ko
vojusi už demokratinę tvarką ir liaudies teises Lie
tuvoje, iš gruodžio 17 d. perversmo išėjo dar labiau 
sustiprėjusi, kad nauju pasiryžimu kovotų už Demo
kratinės Lietuvos I&spublikos Konstituciją ir joje nu
statytą demokratinę tvarką”.
Jeigu liaudininkai yra pasiryžę ginti Lietuvos Res

publikos konstitucijoje nustatytą demokratinę tvarką, 
tai dešinieji šiame Seime Lietuvos konstituciją pakeisti 
negalės, nes konstitucijos pakeitimui reikia dviejų treč
dalių balsų visų Seimo atstovų. Todėl Smetona su Volde
maru turės paleisti Seimą ir paskelbti naujus rinkimus.

Bet tie rinkimai turės eiti senąja tvarka, kaip nu
statyta konstitucijoje. Tąja gi tvarka atliekant rinkimus,

Be to, *ir likusieji ka- 
gauną nepa-

Rymai ir patvarkymas apie al
gų padidinimų raudonosios ar
mijos komandieriams ir politi- 
riems agentams.

Iš tų pranešimų matosi, kad 
sovietų valdžia jaučiasi labai 
nejaukiai ir nežino, kuo numal
šinti kilusį armijoje bruzdėji
mą. Nuomauti, kad artimiau
sia armijos viršininkų nepasi
tenkinimo priežastis buvo ta, 
jogei sovietų valdžia, vadovau
damasi ekonomijos sumetimais, 
pašalino iš armijos 16,000 ka
rininkų.
rininkai jaučiasi
kankamą atlyginimų iš valdžios.

Tečiaus išrodo, kad raudono
sios armijos karininkai subruz
do da ir dėl to, kad sovietų 
valdžia, mažindama oficierių 
skaičių, elgėsi partyviškai, at
leisdama iš tarnybos daugiau
sia opozicijos (Trockio, Zinov- 
jevo ir Kamenevo) šalininkus.

Pagaliau, mažindama armi
jos viršininkų sąstatų, sovietų 
valdžia mėgina reorganizuoti jų 
politiniu atžvilgiu. Tarpe at
leistųjų kariuomenės tarnauto-

O visuomybes nepriparodo- 
inosios, giliai hipotetiškos pir
mapradės bei pradai yra taip 
pat archaiški dalykai ir savo 
forma ir turiniu ir jų skelbi
mo metuodu, štai, pavyzdžiui, 
keli arei laiškų gadynių pradai: 
1) kinų vėlės dualizmo pradai 
(vienai “pai”—žemesnysis, ant
ras aukštesnysis), 2) kiniečio 
ču-li “norma ir medžiaga”, 3) 
aigiptėnų dvilypis • gaivalas 
“Ka”, gaivalai—bay, nHvii, eini, 
4) indų sankijos ateistinio mo
kslo “kūniškoji ir dvasiškoji vė
lė”, 5) budistų atmanas —dvi
lypis “kūno ir psichologinio or
ganizmo dėsnis”, 6) pitagoriečių 
“jodantysis skaitmuo”, 7) pan
teistų (Spinoza) “idėjų susi- 
kuopimas”, 8) scnsualistų (Con 
dillac) “jausmų bei pajautimų 
susikuopimas”, 9) Hume’6 “per
cepcijų susikuopimas”, 10) fi- 
džiečių “dvil^pinc dūšia”, 11) 
polineziečių “trilypinė dusia”, 
12) dakotų, siamiečių, chondų 
“keturialypinė dūšia”, 13) ka- 
renų (Birmanija) “septynialy- 
)inė dusia”, 14) Aristotelio pen
uos dusios (jas- pripažįsta su 
<ai kuriomis pataisomis ir To
mas Akvinietis), 15) Platono 
;rys dusios, 16) trys romėnų 
dūšios, 17) Hackelio “lusteliu 
duselės”, 18) daugelio krikš
čionių bažnyčios tėvų (iki 869 
metų) “dvilypinė dusia” (ani- 
ma ir mens), 19, scholastų 
“forma corporalis”, “anima 
sensitiva” ir “anima intclektua- 
is”, 20) dvi Epikūro dusios 
(pagal Lukreciją) : anima ir 
animus*). Galima Lutų ir dar 
daugiau priskaityti įvairių pra
dų, dūšių ir duselių. Bet manau 
ir to pakaks.—Prašyčiau gerb. 
visuomybes kūrėjo paaiškinti 
kuom šitie visi pradai mažiau 
moksliški ar daugiau hipotetiš- 
ki už jo pradus. Ar verta buvo 
didinti tąjį senobiškų pradų 
panteoną, kurie šioje gadynęje 
negali turėti nei rimtų filoso
fiškų, nei moksliškų pretenzijų? 
šitokie pradai galėjo turėti ‘mo
ksliškos reikšmės kuomet mo
kslas stovėjo dar taip žemai jog 
jis galima buvo lengva supai
nioti net su prietarais. Tais 
laikais, pav., net patsai Aristo
telis galėjo manyti, kad nosies 
gleivės... yra proto darbuotės 
pašaliniai produktai, šiais mo
ksliškų “stebuklų” laikais net 
patsai drąsiausias tvirtinimas 
nevali būti nuostabus, tačiau 
jis turi būti priparodytas. štai 
prof. Manuilovas panašiai kaip 
ir V. šidlauskis tvirtina, kad 
visas organiškas ir neorganiš
kas pasaulis susideda iš mote
riškų ir vyriškų gaivalų, lyg ir 
visuomybiškos 
Tačiau, prof. 
vo tvirtinimus 
eksperimentais
šidlauskis savo elementus 
lieka archaiška hipbteze.

Bechterevą simbolizmas pasie
kia savo aukščiausį laipsnį žmo
gaus kalboje. Vadinasi, termi
nai yra svarbiausieji esinių 
simboiai ir kad nepaklysti tarp 
esinių iš tikrųjų, reikia turėti 
aiškią terminologiją. Pav., 
svarbu, kad nesąmoningai tas 
pats terminas neSlimboĮllzuotų 
kelių esinių, arba keli terminai 
nesimbolizuotų vieno esinio. Ki
taip neišvengiamai susidarys 
fiktyviškų esinių, arba nepakaks 
terminų esamiems esiniams iš
reikšti.

V. šidlauskis man
kad aš supainiojęs jo pirmapra
dę su pradu ir nedaliu. Manding, 
jis pats, supainiojo, o aš atitai
siau.

Jeigu pagal visuomybes ter
minologiją, nedalys yra organi
zuota vienetą, o pirmapradė 
yra taip pat nedalys (kad ir 
paprasčiausias) tai pirmapradė 
yra ne prastas o sudėtinis daik
tas. Nepratusiems prie keistos 
terminologijos 
klausimas—kas 
filosofijoje yra 
mapradųs, t. y.
tai. Ypač kad ir jos šeši pra
dai— (vėlė, piktė, vyra, mota, 
teiga ir neiga) pasak šidlaus
kio nėra nei pirmapradės nei 
nedaliai (žiur. “Lietuvio” 22 
No.). Nors V. šidlauskis sta
čiai ir nepasako savo knygoje 
iš ko susideda medžiaga, jėga 
ir dvasiškumas, tačiau susipa
žinus su visuomybe galima ma
nyti, kad jos susideda iš atatin
kamų pradų, o šie yra pras
tesni už pirmapradę. Bet iš tik

prikiša,

Du
Borda pradėjo gvildenti Pary- 
žiiius dulkių klausimą. Tos 
smulkios kietos daleles netik 
nuodija orų, kuriuo mes kvė
puojame, bet ir yra centrai, 
aplink kuriuos susidaro ūkana 
ir žemi debesys, kurie uždengia 
saulę ir aiškų dangų nuo mies
tiečių akių. .Jų bandymų rezul
tatai buvo paskelbti Mokslo 
Akademijos posėdy. Savo ban
dymus profesoriai rinko so
cialiuose rezervuose vandenį su 
dulkėmis, kurias ten primušė 
lietus. Dulkių kiekis rodo kaip 
švarus oras įvairiose Paryžiaus 
dalyse. Pale Ruajal sodne per 
metus lietus primuša ant 1 kv. 
metro 13 gramų dulkių. Anali- 
zas rodo dulkėse įvairius daik
tus, visus kenkiančius sveika
tai. Fabrikų rajone dulkės vi
siškai užnuodija orų. Pavyz
džiui, rajone Vitri surinkta ant 
1 kv. metro 125 sykius dulkių 
daugiau, negu miesto centre, 
būtent 11/o klg. Susideda dul
kes daugiausia iš smulkių ang- 

dalelių, kuriomis ir kvėpuo- 
gyventojai.

taip simuliuodavo vagystę, kad 
i, turin- 

.. _____ su tikrais vagimis.
Kartais liet pats komersantas 
rodė, ką gali vogti, kų ne. Už 
jų darbų jie gaudavo paimtų 
daiktų dalį. O apdraudimo drau- 
z-djos iAmokedavo komersan
tams premijas. Tokiu budu jie 

išsigelbėdavo nuo bankrotų. 
Dabar visgi policijai pavyko 
los draugijos narius areštuoti 
ir jų likviduoti.

GYVENIMAS 
Mėnesiais žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-LeidfjaB 

900 W. 52nd Street 
Chloaio. III 

Tel. Boulevard 3669

Gyvenimas už vasarį mėnesj jau 
atspausdintas,—jsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

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

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

- - - - - ------- - - ■■ ■-

lių 
ja

Vagysčių agentūra

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETE I

Taigi už kiek laiko gali pasirodyti, kad klerikalai su 
ttininkais iš gruodžio 17 d. pučo pelnė ti°k. kiek Zabloc-

niai valdžios agentai, kurių 
uždavinys yra saugoti, kad į 
armijų neįsiskverbtų “išdavys
tės” dvasia. Raudonųjų armi
jų valdžia, vadinasi, stengiasi 
sutvarkyti tokiu pat budu, kaip 
yra tvarkomos armijos kitose 

vy- 
ka- 
iki

šalyse kad joje butų viena 
riausybė, o ne dvi (grynai 
rinė ir politinė),, kaip buvo

butinai kyla 
gi visuomybes 

iš tikrųjų pir- 
prasti elemcn-

baze

vyros ir motoš.
Manuilovas sa- 
aiškiai fiziniais 
paremia, o' V.

pa

bu- 
turi 
jos

f) Terminai, Simboiai, Emble
mos

Simbolas, ypač rehgihis, 
damas tikrenybės tipas, 
būti padidinta tikrenylx‘,
esminga idėja. Del to kiekvie
na -emblema, ta ar kita simbo
liška figūra, turi išreikšti tą
ją padidintųjų tikrenybę (būti, 
substancijų, numenu). Prof. Be- 
chtereVas savo “Refleksologijo
je” sako, kad simbolas atstoja 
daiktus, reiškinius, jų santy
kius, musų veikimus, musų san
tykius su jais ar musų įvertini
mų jų. Simbolizacija 
ypatingų vaidmenį 
žmonių gyvenime.

vaidina 
kultūriškam

*) Žiur. “Mirties 
Burdo, 1911 metų.

problema” Le

Sąryšy su tuo, kad daug Ber
lyno komersantų jaučia pinigi
nius sunkumus, įsikūrė ypatin
ga draugija jiems pagelbėti. 
Pas juos ateina draugijos 
mininkas, restoratorius ir 
siūlo savo žmonių pagalba or
ganizuoti pas jį vagystę, 
vėliau gauti už pavogtus daik
tus apdraudimo premiją, šį dar
bą atlikdavo labai vikriai ir

pir- 
pa-

kad

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerk
lės Parpi- 
mi. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimų.

ČMade by

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Bo.ulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S’t.

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

Res. 3201 So. Wallace Street
maprades yra analogiškos ne- 
daliams ir susideda iš pradų, t. 
y. kad pastarieji kaipo sudarą 
pirmuosius yra ne tik analo
giški aniems, bet jie yra jų 

jų esmė, —jie yra jie 
Taigi, ontologišku at

žvilgiu, pradai, pirmapradės ir 
nedaliai yra terminai, simboli
zuoją vieną ir tą pačią esmę, 
juoba, kad ji yra pagal visuo- 
mybę ųionistiška, (“nors ir 
dualistiška”, pagal mano nuo
monę—šešialistiška). Del to,
jei aš ir bučiau “supainiojęs” 
tuos tris terminus, aš turėjau 
pilną teisę kaip norėdarfias “pai
nioti” juos (t. y. vartoti vieną 
vietoje kito), nes logiškai dėl 
to niekas nepasikeičia. Ir jei aš 
visuomybiškus pradus pavadi
nau pirmapradėmis tai tuom no
rėjau |il< atitaisyti nevisai ti
kusią 'V. šidlauskio terminolo
giją. Tą patį norėjau padaryti 
nurodydamas į nepatogumą ne
daliais vadinti organizuotą, su
sidedančią iš pradų, dalijimą 
esmę, patardamas nadaliais pa
vadinti elementus, kurie nesi- 
dalija, iš kurių esmė susideda. 
.Jei tuos visuomybes tris termi
nus visai taip bučiau palikęs 
kąip buvę, tai ištikiu jų bučiau 
paklydęs tarpe fiktyviškų esi- 
nių, arba bučiau netekęs termi
nų tikrai simbolizuojančių me
namą esinį. Man rodos, kad 
patsai V. šidlauskis kaip tik sa
vo atsake man (“Lietuvio” 22 
No.) jau yra tąip paklydęs.

(Bus daugiau)

Pasalink Kosulį, Šalti/Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

r

SE a
^2?

Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musteroie (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster,

Phone* Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihraukee Are/ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick3983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini tviesa 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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare 
4608 S; Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz i J i nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
Valandos ^nuo 5 j į j g vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avo. 
Valandos: 2—-4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pulbnan 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
k. .... .....  ■ ■ į......................-- —■

OR. KARCERIS
3327 So. Ilukted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos I nuo ® OU v.' ryL° 

l nuo 6 iki 9 va), va*.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boslveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 1S iki 12 d.

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

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

1,—po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hklsted St. 
CUeago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentista*

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Heinlock 2615
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MUSŲ MOTERIMS
11 Veda Dora Vilkienė 1     « ■

ų IR KAIP VIRTI
TOMATU SRIUBA

1 kvorta tomatu, viltų 
iš blokinės

1 babkavą lapą
1 šaukštukas cukraus
1 gvazdiką
1/į šaukštuko selerų sėmenų
I šaukštas sukapotų svogū

nu.*

’h šaukštuko pipirų
II o šaukštuko druskos.
Virk kartu ir perkošk.
Supjaustyk mažais ketvirtai

niais šmotukais baltos duonos,' 
pakepink pečiuje, išimk, apdėk

arba

kad parusiu. Paduok karštus su 
sriuba. Į sriubą gali įpilti trupu
tį saldžios Smetonos ir miltų.

KEPTOS MAŽOS PUPOS

mažų pupų (navy

kvortas šalto vandens 
šaukštukai druskos 
ar 119 šaukštuko muštar-

dos

arba

šaukštuko pipirų 
puoduko tamsaus 
molasses
arba % puoduko

stropo

rusvaus 
cukraus, jeigu kam patinka

’e svaro kiaulienos iš peties, 
supjaustyk į ketvirtainius šmo
tukus. Ant viršaus puodo gali 
uždėti sūdytų lašinių, nerūky
tu. V

% šaukštuko 
14 puoduko 

Į arba molasses. 
jZj puoduko 

pieno.
1 kiaušinis.
2 šaukštu tarpyti sviesto.
Išmaišyk visus sausus pridėč- 

kus ir persijok per sietą. Su
maišyk rugusį pieną molasses, 
išplaktą kiaušinį ir sujungk su 
pirmuoju mišiniu. Įplak atau
šusį sviestą ir visą tešlą gerai 
išplak. Užpilk ant karštų obuo
lių ir padėk atgal į pečių, suma- 

| žinus. ugnį. Kepk 40-50 miliutų, 
Bus 

tešla 
Pa

duok šaltą ar šiltą su saldžia 
smetona, arba gali uždėti plak
tis saldžios Smetonos.

baking sodos. dažniu, arba kepk saldžia plak- 
tamsaus siropo ta smetona. —

% puoduko baltų vynuogių 
tiršto rūgštaus skystymas (grape juice).

2 kiaušiiu.
1/2 puoduko cukraus.
Citrinos luobelis.
Viską gerai išplak sudėk 

guban puodan, maišyk ir 
pakol nesutištės. Paduok 
jaus stalan.

GRANDŽIŲ KEKSAS.

dvi- 
virk 
tuo-

Goorthy, Rush ir Lynch, ku
riems daugiausia tenka persky
rų bylas klausyti, sutarė pri
ruošti bilių legislaturai, tikslu 
sustabdyti skubius apsivedimus. 
Jie mano, kad jo išėmimo lei
dimo turi praeiti mažiausia de
šimt dienų, kol bus galima 
duoti šliubą, esą skubus 
apsivedimai yra priežasčia dau
gelio perskirų. 1

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Suėmė penkis pri- 
vikus

tegul stovi per naktį. Padėk ant 
ugnies tegul verda pakol bus 
beveik minkštos. Pupos bus iš
virtos, jeigu išėmus keletą pupų 
ant šaukšto papusi ir pupų plo
nos >kurelės susiraitys. Nupilk 
vandens ir gerai nuplauk pupas 
šaltu yandeniu. Dėk puodan ei
lę tų pupų ir sumaišius visus 
pridėėkns apart molasses. Taip
gi dėk taip pat eilėmis kiaulie- žiūrint kiek padėta tešlos, 
na. Kaip viską sudėsi užpilk iškepę kuomet pajudinus 
molasses ant viršaus ir užpilk [atšoks nuo klastų bliudo. 
tiek vandens, kad pupas apsem
tų, ant pat viršaus uždek su- 
piaustytus, sūdytus lašinius. 
Kepk nekarštame pečiuje 4-5 
valandas. Visą laiką apdengk 
indą tampriai, išskiriant pasku- 
ainią valandą tegul viršus gerai 
pasidaro rusvas.

TOMATO JELLO.

blokinė tomatu. k
gvazdikus.
maži svogūnai, sukapok.

IMBIERO DUONOS OBUOLIŲ 
KOBBLERIS.

(j iki 8 obuoliai.
34 iki 1 puoduko balto arba 

rusvaus cukro.
11 2 šaukšto citrinų sunkos.
2 šaukštai sviesto.
1 šaukštukas nutmeg.

o

ir

šaukštukas druskos, 
šaukštukai acto, 
šaukštukai želatinų (pn 

kelyj) arba vieną unciją. 
’ 1 citrinų, nutarkuok skurelę 

supilk skistimą.
U puoduko šalto vandens.
1 šaukštukas juodųjų piphų 

(maltų).
, 1 Virk pirmuosius eilėj suminė-maustvtus obuolius- 1 dideų mo- . . .X1, -v . v tus produktus ir perkisk per hm bhuda, apiberk imsimu is 1 * 1' , ... sietą. Atpilk 2 puoduku, pasil-viršaus paduotų produktų, >u- , , .. .. ; ; ,. dvk taip, kad beveik pradėtų pečiun ir kepk 10-15 minu- ‘. ,v. iv... .,

uogi taipu pnreng se a |f|u|<0 ąa]į0 vandens, tegul pasto
vi keletą minutų, paskui 
beveik verdantį tomatu 
iį, supilk citrinos sunką, 

ir maišyk pakol neištips. 
košk per sietą ir supilk į
nius puodukus, jeigu neturi, tai 
i mažus stiklinius ir padėk, kad 
per naktį sutvirtėtų. Gali pa
duoti prie šatos keptis, arba 
virtos mėsos, arba paduok ant 
salotos lapų, pagražinus su ka
botom žaliom petruš-koin. Jei- 
f»u nori gali supiaustyti ketvir
tainiais šmotukais ir apdėti šal
ta, kepta veršieną arba vištie-

dėk

mą

1 puoduką būdų miltų.
1/į šaukštuko druskos.
•/2 šaukštuko cinamonų.
1 šaukštuką malto imbiero.
1/į puoduki cukraus.

misi- 
acta v

5 tryniai.
U/g puoduko cukraus.
Sunkos nuo vieno orandžio.
Nutarkuok viršų nuo oran

džio.
2 puoduku miltų. . <
2 šaukštuku baking powder.
3 kiaušinių baltymai.

puoduko karšto vandens.
Išplak išlengvo trynius, pri

dėk cukrų ir vėl plak. Pripilk

tarkuotos skurdės, miltus, per- 
; 3 sykius su bakink pow- 
ant ggalo sudėk išplaktus' 

blė-
deriu 
baltymus. Kepk atskirose 
tose 2 ar 3 jose, kaip'nori.

Aptepk fcu:
Paimk dviejų kiaušinių 

tymus, išplak, sumaišyk su 
jais puodukais labai smulkaus
cukro (povvdered sugar) ir liku
sią dalį orandžio skurdės. Ap
tepk keksą.

bal-
dve-

CHICAGOS 
ŽINIOS

r Policija suėmė penkis jaunus 
prigavikus, kurie išviliojo iš 
Illinois, Ind., Mieli, gyventojų 
apie $200,(MM). Jie buvo įsiren
gę net tris ofisus, kur jie par
davinėjo šėrus. Jie prkalbinda- 
vo žmones pirkti gerus ir vi-1 
siems žinomus šėrus, paimda
vo iš jų pinigus, bet Šerų nie
kad nepristatydavo.

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. Nede- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marehall Blvd.
TELEFONAI CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Akiniai $4 ir augščiaa

IS AKIŲLIET
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- 
žitusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.! 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p, 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Penki žmonės užmušti
Pereitą penktadienį automo

biliai užmušė dar penkis žmo
nes. Šiemet automobiliai užmu
šė jau 75 žmones — iki sekma-?

madieny, be abejo, dar keli 
žmonės liko užmušti, taip kad 
dabar skaičius užmuštų žmonių 
yra daug didesnis.

POŽĖLA PRIIMA KOMARO 
IŠŠAUKIMĄ

SIMONAS LETUKAS
PorKiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 27 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus; gimęs Laukuvos 
mieste, Telšių apskričio, palik
damas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius se
serį Domicėlę, švogerį Juozapą 
Norbutą ir svogerį Gumibauskj', 
o Lietuvoj 3 dukteris: Petrone; 
lę, Kazimierą ir Oną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1618 South 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks Vasario 8, 
1927, 8:30 valandų ryto iš na
mų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje otsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Simono lietuko gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir.suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,.
Sesuo ir švogeriai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžiust Telefonas 
Canal 6174.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl vilkių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

ną.

perrink pupas

O

So.Naujienų: Pattern Dept., 1739 
Halsted St.» Chicago, Iii.

bluki Nuteisė visam amžiui 
kalėjimai!

KEPENŲ IR KIAUŠINIŲ 
SALOTOS.

mažo6 vištų kepenys 
veršio kepenys.

4 kietai išvirti kiaušiniai. _
3 maži svogūnai.
įvirk arba iškepk kepenis, su

kapok ir sumaišyk su kapotais 
kiaušiniais ir sukapotais svogū
nais. Paduok su praiicnzišku 
dažalu iš citrinų sunkos, alyvos 
paprikos, druskos. Paduok ant 
salotų lapų.

CITRINOS KREMAS.

citrinas.
tryniai.
kiaušinio baltymai.

!/» kvortos šalto vandens.
Labai smulkaus cukro.
N utarkok citrinos skurelę, 

užpilk citrinos sunką ir tgul sto
vi 4 valandas. Pridėk kiaušinio 
ryniusdr baltymus išplktus at
skirai ir vandn.s; pasaldyk pagal 
skonio. Supilk dvigubai! puo
dai! ir virk pakol nesutirštės.

I bliudelius, kiekvienam pa
dėk kietą pyragaitį ir užpilk ant 
kiekvieno to mišinio. Paduok 
šaltą.

Krank Egan, 23 m., 7843 
Cornell avė., tapo juiy nuteis
iąs visam amžiui kalėjimai! už 
užpuolimų ant 20 m. mergaitės. 
Išgirdę tokį nuosprendį nuteis
tojo giminės sukėlė teisme to
ki triukšmą, kad prisiėjo juos 
visus iš teismo išvaryti. Parei
kalauta naujo bylos nagrinėji
mo, bet teisėjas tuojaus panai
kino $20,(MM) kauciją ir Egan 
uždarė kalėjimai! iki nebus iš
spręstas naujo bylos nagrinėji
mo klausimas.

Mergina, kurią Egan užpuo
lė, yra Betty Pierson. Jis ir ki
tą merginą nusiviliojo gegužės 
30 d. į savo “kavalieriaus” na
mus 0240 South Park avė., ku
riuos jis laikė vien sau, kad 
tėvai negalėtų trukdyti jo el
gesio. Čia jis įsi vedęs Betty 
Pierson į miegamąjį kambrį ir 
ją du sykiu išgėdinęs. O ka
dangi ji priešinosi, tai jis taip 
ją sumušė, kad trys šonkau
liai ir nosis liko sulaužyti ir 
šiaip liko sunkiai sužeista. Dė
lei to ant jos užpuolimo, Betty 
Pierson ir dabar sunkidi ser
ga ir yra daliniai suparaližuo- 
,ta, Egan užpuolimo užsigynė. 
Esą ji buvusi girta ir susižei
dusi krisdama ant grindų. Jury 
įtikėjo Betty ir jos draugės liu
dijimui ir paskyrė Egan di
džiausią galimą bausmę •— ka
lėjimą iki gyvos galvos, ko pro
kuroras ir reikalavo.

šeštadienio “Naujienose” p. 
J. Komaras sako, jog jis Chi- 
cagoj norėtų ristis su bile vie
nu lietuviu ristiku už lietuvių 
čempionatą.

“Tai labai malonu girdėti”, 
sako Požėla. “Jeigu Komaras 
tikrai nori ristis, o ne blofuoti, 
tai aš visuomet esu pasiren
gęs”.

Vadinasi, iššaukimas priim
tas. Komaras turi progą ris
tis ir laimėti čempionatą. Po
žėla visuomet sutinka su juo 
persitikrinti, ^odel belieka tik 
susitarti dėl sąlygų ir ristynių 
vietos.—N.

JAN SMETANA, 0. 0. 
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimų akių ir 

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabos

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

MIGDOLŲ PRIESKONIS.

Nori sustabdyti skubius 
apsivedimus

Keturi teisėjai, Salbarh, Mc-

SIMONAS KAVALIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 6 dieną, 11 valandą, 
1927 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus; gimęs Stulgių mieste, 
Tauragės apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius žmoną ir keturiij me
tų sūnų; Kūnas randasi 1726 S. 
Halsted St.

I.»aidotuvės įvyks Sercdoj, Va
sario 9 dieną, 10 valandą iš na
mų p Šv. Kazimiero kapines.

Nubudę liekame,
Žmona ir Sūnūs

JUOZAPAS SKUSEVVICŽ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 6 dienų, 1927 m., su
laukęs 20 metų amžiaus; gimęs 
Aleksandravo apskričio, Dūkšto . 
parapijos, Paltiškių kaimo, pa
liko dideliame nubudime moti
ną Elzbietą, tėvą Juozapų, se
serį Edelę, 3 brolius: Antaną, 
Stanislovą ir Alfonsą, dėdę- 
Adolfą ir dėdienę Marijoną, 
pusseserę Veroniką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4600 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Vasario 10 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Skusevvicz 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

pažįstami

JUOZAPAS TUMAS
Perai skyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 5 dieną, 12:30 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus; gimęs Telšių ap
skričio, Plungės valsčiaus, Už
liekny) kaimas, paliko didelia
me nubudime sūnų Danielių, 
2 dukterys: Johaną ir Barborą 
ir pusbrolį Liudviką Antanavi
čių. O Lietuvoj 2 broliu: Apo
linarą ir Teodorą ir 2 seseris: 
Barborą ir Zuzaną, 
šarvotas, randasi 
Marshfield Avė.

laidotuvės jvyks Utaminke, 
Vasario 8 dieną, 9:00 valandų 
ryto iš namų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Tumo gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Pusbrolis 
ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikrs, ?Tel. Yds 1741

Kūnas pa- 
4621 fcouth

2611. laibai paprasta bet graži 
sporto suknelė, kurią galima dėvėti 
bile progai atėjus. Ji gražiai atro
dys iš bilę kokios materijos.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę. 36 mierai reikia 
2% yardų 54 colių materijos, % yar- 
dų šviesios materijos ir U yardo 
tamsios apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
33 centų. Galima prisiųsti /pinigus 
arba krane; fenklellals kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

. NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chieago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)^Adresas)
(Miestas ir vatst.)

8 kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų.

1 V2 puoduko cukraus, truputį 
druskos.

H puoduko baltos duonos 
trupinių.

2 •/o puoduko saldžiųjų mig
dolų, nuvalyk, apildama verdam 
čiu vandeniu ir sukapok.

Sutarkuok skurelę nuo vienos 
citrinos. Ištrink trynius su cuk- 
krum. Pridėk citrinos skurelę, 
paskui suplaktus baltymus, pas
kui migdolus, o ant galo duonos 
trupinis. Sudėk lengvon blėtbn 
ir paduok su baltųjų vynuogių

Pinigai

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

to, 1927 m., sulaukęs 55 metų amžiaus; gimęs Marčiukų kaimo, Luk

šių parapijoj, šakių apskričio, paliko dideliame nubudime brolį Jur
gį ir brolienę Nataliją Skaisgirius, seserį Oną ir svogerį Aleksiuną 
Amerikoj. Lietuvėj 2 brolius, Juozapą ir Antaną. Kūnas pašarvo- 
tas, randasi 4901 W'. 12th St., Cicero.

Laidotuvės įvyks Panedėly1, 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

J.F.RADZIUS
Pigiausia* Lietavia 

Grahurias Chicagoįe
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kati priklausau 
prie grubų ildirby- 
«14«.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063 «

ir atsisveikinimu.

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9668.

Nuliūdę liekame,

BROLIS ir SESUO

patarnauja graborius Masalskiu, TelefonasLaidotuve.se
Boulevard 4139.

Tel. Lafayette 4223
Pluijibiiifc, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 381 h Street, Chicago, III.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I1L

I’hone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalia
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago

Laidotuve.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Biznieriai

čia tai jau kaip bitės avily, 
visi čirškia, bruzda, kruta ir 
nuo to vargšo biznierio visi ko 
nors reikalauja — tai apgarsi
nimo, tai aukos, tai paramos. 
Ir kas tik ^neatsitiko, — tai vis 
biznierius. O biznierius kartais 
Išdirbdamas 12 ar 13 ir net 15 
valandų j dieną, turi visam tam 
įtikti ir visiems būti geras — 
šypsotis, nežiūrint, kad jis pra
leido jau tas ilgas valandas 
savo tam monotoniškame biz
nyje visiems beįtikdamas. Mes 
tų biznierių turime daug, bet 
nėra taip dideli, kad galėtų į 
visas puses pagal vėją šokti. 
Jiems laikas turėti savo organi
zaciją.

žmonės

Senas priežodis sako: ‘‘genys 
margas, pasaulis dar maiges
nis”. Pasaulis yra iš žmonių, 
žmonės sudaro pasaulį. Ir ko 
tuose žmonyse nėra? Visko, ko 
tik nori, visko užtektinai, o 
kalbų tai daugiausia. Vieni kal
ba, kiti pasakoja, o treti tai net 
ir ‘‘rašyti” moka. O rašyti tai 
rašo, kaip tas. nelyginant, 
"Star burdingierius”. Jis vis 
myli, kaip ilgaveidė po svetimą 
daržą knistis: čia taip buvo, 
tai atsitikę. Vietos žmonės ga
na rimti, kiekvienas dirba sa
vo darbą, bet štai tūlam, atsi
prašau, laikrašty kokis tai "ko
respondentas” rašo, kad tas ir 
tas turi keturis vaikus, ten ir 
ten leidžia mokintis, tas ir tas 
taip ir taip daro. Man rodos, 
kad niekas negali tokių šeimy
nos dalykų žinoti, kaip tik 
koks nors ‘‘Star burdingierius”, 
kuris jau nuo seno yra "paty
ręs” gyvenime ir tuos dalykus 
gerai žino. žinoma, jis žino 
tol, kol jo nesugauna; o kaip 
sugauna, tai jau reikia kito 
burdo ieškoti. Well tai yra gy
venimas ir yra žmonių, kurie 
tokį gyvenimą ir tveria.

.Juk ilgaveidei nesmagu ir 
neradus ganėtinai užsiganedi- 
nimo savo darže, ji ieško ko 
nors kito svetimam darže. Ir 
musų tarpe yra tokių buk tai 
Žmonių. Gaila!

i

Koncertai

Nesenai čia buvo du koncer
tai vieną ir tą pačią dieną. Vie
nas buvo Liuosybės svetainės, 
o kitas "Draugo”.

Liuosvbės svetainė šventė
I *
[lenkių metų jubiliejų ir cice- 
i iečiai nekantriai laukė to kon
certo. Ypač, kad jame turėjo 
susiremti dvi stiprios -dailės 
iėgos—Birutė ir Kanklių cho- 
ias. Ajęitnc-ijii vijosi a.g-itaei jsj.. 
o ir žmonių susidomėjimas bu
vo didelis, tad publikos sugu
žėjo pilnutėle erdvi Liuosybės 
svetainė. /

Programas. Kanklių choras 
dainuoja internacionalą, maršą 
iš ‘Fausto’’. barkalorę iš "Hoff- 
mano Pasakų”, na ir apie šven
čiausiąją Rusiją. Publika plo
ja. Choras gerai dainuoja, dar 
daug matosi chore Kvedaro lie
kanų. Klausiausi dainų ir plo
jau. Bet ant kiek aš chorą 
mylėjau, ant tiek jų dirigento 
nemėgau. Vargšas pats yra 
bįskį smuikorius, bet chorą di
riguojant, net prakaitas pila 
bežiūrint į jį. Geriaus, kad jis 
chorą paleistų, o pasiliktų vien 
prie smuiko.

Eina solo, duetai ir ant pri- 
dėčko, Stasio Dargužio kalba. 
Dainuoja Salavečikiutė, Šiauliu- 
tė, Sabonis, Sabonienė, Daude- 
ris, Jaseleniutė. Visi gerai dai
nuoja. Tikėtasi iš p. Sabonio 
daugiau. Visgi artistas, bet su 
augštesnėmis gaidomis gana 
sunkiai kariaują. TAs pats jr 
su Salavečikiutė. Matyt, lavin
tas balsas, bet užleistas,. o čia 
dar operos arijas dainuoja.

Ant keik p. Sabonis buvo 
silpnokas, ant tiek jo duktė 
Sylvija buvo gera. Vien tam

Visko po biskį
Daug’ laiko prabėgo, beveik 

metai, kaip vašiau•'apie Cicero. 
Tai buvo 1926 m., o dabar jau 
1927 m... Bet aš šį kartą ma
nau būti labai rinitas; žinoma, 
jei juoksitvs, tąi jau bus jūsų 
dalykas. Pradedu nuo senesniu 
dalykų, — gerinus vėliaus, ne
gu niekad, — liet tik trumpai, 
o storai.

“Surprise purtės”

.Jos pas mus labai madoje ir 
nuo jų netik kad lietuviai ken
čia, bet ir kitos tautos.

Aš savo amžiuje buvojau
jau dvejose partėse. Viena 
pas pp. Kasparus, rengė 
poniai Kasparienei jos varda
dieny. Ant kiek man teko gir
dėti iš kalbu ir matyt iš spau
dos — korespondencijų apie 
tu parčių baisumą, t»i turiu 
prisipažinti, kad čia to nesima
tė. Suėjo giminės, draugai, 
pažystami ir linkėdami kuo ke- 
riausios kloties poniai Kaspa
rienei, užkando vakarienę ir 
labai gražiai iki vėlumos pasi
linksmino. Nė barniu, nė ginču, 
nė girtuoklystės nesimatė, bei 
buvo visur tik draugiškumas.

Antra,—tai buvo partė ren
giama nuo senai poniai Povi- 
laitienei. Jau čia rinkosi sve
čiai ir publika labai mišri, čia 
buvo senų, senų, jaunų, su 
ūsais ir lx‘ ūsų ir čia augusio 
jaunimo, kas sudarė didelį mar
gumą. žaidė, šoko iki rytui. 
Reiškia, buvau dvejose partėse, 
liet dar tose partėse man nete
ko nieko tokio extra pamatyti. 
Gal būt kur kitur ir yra kitaip. 
Bet tie patys partiečiai jau 
kalba, kad tos partės yra per- 
tankios ir suko, kiul geriau jų 
nebūtų, neš per didelis nuovar
gis yra visiems.

Inteligentar/
Žinote, man yra pavojinga 

apie juos kalbėti, o tai todėl, 
kad aš pats ne inteligentus. 
Pas mus lietuvius yra skaito
ma inteligentu tas, kuris iš

profesijos gyvena. Bet pas 
mus, Ciceroje, jų yra labai 
mažai -— ant vienos rankos 
pirštų galima suskaičiuoti, — 
vienas dentistas ir trys vaisti
ninkai.

jaunam gabiam kūdikiui reikia 
kiek geresnių gestų. Ant kiek 
Salaveičikiutė buvo bloga, ant 
tiek šiauliutė. buvo gera, ši jau-, 
na panelė, bet gerai progresuo
ja. Vien tik reikalinga, taip 
sakant “nutunyti” tam tikros 
stygos, ir jei bus dar pakan
tos ir noro, tai bus lietuvių 
pažiba.

Beje, tūlam laikraštyj buvo 
rašyta, kad programe buvo 
baletus. Bet aš, dievaž, savo 
ikim baleto visą vakarą nega- 
ėjau įžiūrėti.

Ant galo—Birulės choras. 29 
metų begyvuojantis choras dai
navo gerai ir dar geriau, kad 
dainavo savos lietuvių liaudies 
dainas, beveik išimtinai p. Va
nagaičio kompozicijos. Jas vi
sas gerai sudainavo, Užbaigė 
gi su "Vilnium” čia publika 
plojo daugiau negu kam nors 
kitam. t

Po prografno tęsėsi- visoki 
ginčai. Vieni taip, o kiti ki
taip. ypatingai dėl dviejų cho
rų. Vieni sakė, kad tas- Biru
tės choras dainavo senas ir nu
dėvėtas dainas, o Kanklių cho
ras naujas. Net ir laikrašty 
buvo pažymėta, kad naujos dai
nos, nežiūrint to, kad Faustas 
■įpie 70 metų atgal parašytas, o 
llolfmano pasakos— apbe pūs
linai atgal. Bet nekuriems mu
sų “žinovams” tai yra naujas 
dalykas.

Programas abelnai buvo ge
ras ir publika buvo užganėdin
ta. Po* programai buvo šokiai. 
Tarpe šokių buvo kokios lai iš 
vaikų sutaisytos “sorkės”.

Draugo Vakaras

Tą pačią dieną laivo ir Drau
go koncertas', bet apie šį kon
certą rašysiu mažai. Palygin
siu tik programą su viršminėtų 
programų Liuosybės svetainėj.

Publikos buvo apie 1,000, o 
gal biskis ir daugiau, bet Liuo
sybės svetainėj buvo daug 
daugiau. Programas tęsėsi iki 
11:30 vakaro. Vakaras be šokių., 
Garsinta labai daug, ypatingai 
"Drauge”.

Programas susidėjo iš vaidi
nimo "Katriutės Gintaru’’ ir 
koncertinės dalies. Vaidinimas, 
jei žiūrėti akimis 20 šimtme
čio, tai, žinoma, žemiau zero. 
Koncertinė dalis iš Sabonio, 
Sabonienės, Saboniutės, p-ios 
Rakauskienės, Banaičio, Banai
tienės, šulekaitės, šiauliutės 
ir daugelio kitų menkesnių. 
Man geriausiai liko p-nios Sa
bonienės smuikavjmas ir jos 
prirengtas smuikų sikstetas, 
kuriame dalyvavo ir gabus jau
nuoliai iš Jaunosios Birutės 
E. Bložis, V. G-avrilaitis ir J. 
Laucius.
• P-nia Rakauskieųė gera, bet 
svetainė žema, žmonių daug, 
langai uždaryti, matyt, skupe- 
ta, kad gatvėj kas neišgirstų 
koncerto. Jai kartais truko oro 
ir jos Lalfras keliais atvejais bu- 
vo nenatūralūs. Padainavo ke
lias liaudies daineles ir baigė 
su arija iš “Madame Butterfly”. 
čia, matyt, pati dainininkė su
prato ir gana atsargiai daina
vo ir baigė gerai.

Sabonis, beveik tas pačias 
dainas dainavo, ką ir Liuosybės 
svetainėje. Kaip vienoj, taip ir 
kitoj vietoj jis dainavo "Ei uch 
niem”. Ant kiek geras daina
vimas buvo ant tiek rusiška 
tarmė žodžių buvo bloga. Pa
baigta Sabonių ir Banaičių 
kvartetu su "Užmigk, užmigk,”

Pabaigus programą, kunigas 
Vaičiūnas prašė sušukti “valio” 
už Draugą. Iš 1,000 minios su
šuko kokia 30 balsų, už publi
ką valio apie 10, už kleboną, 
valio--apie 3.
, Publika šiame koncerte buvo 
varginama Šilima. Langai už
daryti, svetainė žema ir ta pub
likos pilna, ir taip kankino ją 
nuo 8 vai. iki 11:30. Per per
traukas buvo agitacija už ka
talikiškąją spaudą. Pardavinė
ta, bet mažai pirkta. Publika, 
iš visų dalių Clncagos, Ciceros 
ir apielinkės..

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — bne 
brangi dovana

Cicero nori laimėti pirmą prizą

Pas mus •Naujienų Kon testas 
pradeda garagaliuoti. Cicero
mano vėl pirmą prizą laimėti.

P. LukoševiČe sako jis tikrai 
gaus pirmą prizą. Kiti sako, 
kad jie bus nepaskutiniai ir irgi 
gerą dovaną gaus.

James Popelis, plačiai žino
mas Cicerai barberis, irgi už
siinteresavęs konteslu. Pas p. 
Pupelį yra, taip sakant, kaip ir 
skaitykla. J jo brabernę, kuri 
yra prie kertes 49 Avė ir 14 
gt., ateina Naujienos, Vilnis, 
Draugas, Gyvenimas. P-as Pu- 
pelis yra geras biznierius ir 
padorus žmogus.

Dabar Cicero kontestantai 
ieško sau draugų, kurie juos 
remtų ir padėtų dovanas lai
mėti. Ragutis.

Brighton Park susilaukė 
nacionalio banko

Brighton Park, sparčiai au
ganti lietuvių kolonija, susilau
kė nacionalį banką, — Midland 
National Bank, kuris pereitą ke
tvirtadienį atsidarė prie 4191 
Archer Avė. Bet tai yra tik 
laikinė banko vieta, nes nuo ko
vo 15 d. bus pradėtas statyti di
delis bAnko namas Kertėj 
Archer, Sacramento ir 42 gat
vių. Per pastaruosius kelis me
tus Brighton Park apielinkė 
taip sparčiai augo, kad atsirado 
būtinas reikalas turėti nhcionali- 
n,į banką, kuris galėtų kuoge- 
riausia tarnauti tos apielinkės 
reikalams. Nacionaliniai ban
kai yra po aštria priežiūra fede
ralinės valdžios ir todėl gauti 
leidimą atidaryti tokį banką yra 
labai sunku; netik banko įkūrė
jai turi būti žinomi savo sąži
ningumu, bet ir turi būti didelis 
reikalas tokio banko. Todėl 
Brighton Park gali didžiuotis, 
kad toj apielinkėj topo leistas 
nacionalinis bankas. Midland 
National Bank bus narys taipjau 
Federal Reservė System, tai yra 
aštriausia bankų priežiūros sis
tema, kokia yra žinoma civili
zuotame pasaulyje. Taigi 
Midland National bankas netik 
kad bus labai saugus bankas, 
et taipjau jis tarnaus Brighton 

Park apielinkės reikalams ir pri
sidės prie .dar didesnio tos apie
linkės pakėlimo. Banko virši
ninkai ir akcionieriai taipjau 
yra tampriai surišti su tuo dis- 
triktu ir jo bizniu.

Pranešimai
Košei and. — Vasario 8 d., 7:30 vai. 

vakare Aušros kambariuose, 10900 S. 
Michig-un Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstoma svarbus reikalai. To
dėl visi delegatai ir delegates atsi- 
ankykite paskirtu laiku.

----- -f. Tama^auHkaH. Selcr.

North Side. Amerikos Lietuvių 
Politiškas Kliubas ant North West 
Side. Mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, vasario 7 d., 1927 m., šv. 
Mykolo parapijos svet., 1644 Waban- 
sia Avė, pradžia 8 vai. vak. Nariai 
skaitlingai susirinkit, sės ateina 
Praimery ir aldoęmonų rinkimai, tai 
šj tą naujo ir naudingo išgirsite apie 
politiką. Ateikit ir tie, katrie norit 
prie kliubo prisirašyt.

Rašt. F. Valaitis.

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

Pranešimas Brighton P" r ko 
Lietuviams ,

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu fitos 
apielinkės lietuvius "Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite pauti "Naujienas” kasdie ryt
mečiai j per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią- žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas,' 4500 South 
Tai man Avė., Tel. Prospect 1887.

Personai
A»Menu^ IsjĮfcjgt ~

PAJIEŠKAU savo brolio, Mike 
Lieparskio (Lepart) paeinančio iš Jo
niškio m., Kauno rėd., 1913 m. gy
veno Los Angelęs, Cal. Jeigu kas ži
no apie jo likimą, nuolankiai prašau 
pranešti p-lei L. LIEPARSKAITEI, 
Joniškio m., Šiaulių apsk. Lithuania.

CLASSIFIED APVERTISEMEN
Furnished Roorns

BENDAl vyrams furnished 
ruimai, sykiu ir valgis. Gera ir 
švariai ištaisyta vieta. Kaina 
prieinama, šiltas vanduo ir šil
ti ruimai. '

4816 S. Wentworth avė.

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

Flats For Rent
KAMPINIAM naujam name, 6 

kambarių fintas, su vėliausios mados 
įtaisymais, karštu vandeniu apšildo
mas. Randasi Brighton Parke. Ren- 
<la pigi.

4457 So. Tahnan avė. 
Lafayette 0455.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

UŽDIRBK DAUGIAU
PINIGŲ

Mes organizuojame naują de- 
partmentą, mums yra .reikalin
gi 3 švarus lietuviai vyrai, su 
patyrimu arba be patyrimo. Dar
bas bus pagal musU naują nu
rodytą planą. Mes jumis išmo- 
kinsim.

Jus dirbsite su patyrusiu ve
dėju. Jus turite turėti norą dirb
ti sunkiai ir galėti sekti nuro
dymus! Jus galėsite dirbti visą 
laiką arba dalį laiko. Tai yra pa
stovi vieta su puikia ateičia. At- 
sišaukit tuojau. Ofisas atdaras 
vakarais iki 8 vai.

JAMES VERR
29 So. La Šalie St.

Room 348

SOUTH SIDE

Jei jus gerai pažįstate apie- 
linkes South arba įSouth West, 
aš turiu tokią jums vietą, kuri 
jumis labai užinteresuos.

$5,000 į metus; aš manau mo
kėti vyrui, kuris moka anglų 
kalbą ir nori dirbti. Atsišauk 
pas

GENERAL MANAGER 
Room 660

FIRST NATIONAL 
BANK BLDG.

31 So. Clark St.

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

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
Box 864

REIKALAUJU bučerio suprantan
čio savo darbų. Ateikite pasirengę 
dirbti. 1621 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir Subatomis. 704 W. 35th St. ‘

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai______

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

PARDUOSIU grojiklį pianų, 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 grojiklį pianą už sandėlio iš- 
kaščius $130, pridedamas benČius, 
cabinet ir roleliai. BUDRIS, 6136 So. 
Halsted St., 1 fl. 

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

kiekvienas.
, 1 Wurlitzer pianas ......  $47

Atsišaukite:
1538 W. Chicago Avė.

1 flioras.

Iš priežasties ligos ir netekimo dar
bo turiu parduoti savo grojiklį pia
ną, su benčiumi ir 80 rolelių už $100. 
Pamatykit jį šiandien. Joe Demboski, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

Furniture & Fjxtures 
Rakandai-Itaiaai

PARDAVIMUI bučernės ir gro- 
sernės fikčeriai su staku, ice box 
8yl0 pėdų, pilnai įrengtas bučer- 
nci. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės: ,
4530 S6. Hrtnore St.

PAIIDAVIMI'I patalai, pigiai. 652 
VV. 1N st. 2 aukštaa, frpntas.

Automobiles ’

dan.

KAS turit 6 kambarių bungalow 
Morųuette Parko apielinkėj mainy
ti ant automobilio, Stmlebaker se- 

Autornobilis yra taip geras, 
naujas.

J. PETBAUSKAS 
6915 S. Western avė.

Business Chances
______ Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sern. Pigiai, kampinis biznis. Kreip
kitės-: Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St.

biz- 
par- 
Van

PARDAVIMUI gfosernė ir delica- 
ttessen. Geras ir senai išdirbtas 
nis. Parsiduoda pigiai. Noriu 
duot kuogreičiausiai. 4539 W. 
Buren St. Tel. Van Bursų. 0733.

PARDAVIMUI knrčiaina su tars
niu, ant bizniavus gatvės ir pigiai. 
Kreipkitės j Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 865.

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

biznis, šalo
Biznis cash, labai

PARDAVIMUI bučernė, te- 
bai geras 
krautuvės, 
pigiai.

5549 S. Kedzie avė.

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

3253 So. Normali Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop. Bar
ber nė yra toj pačioj vietoj dvylika' 
metų. Aš turiu du bizniu, tai ber-' 
bemę turiu parduoti, nepraleiskite 
progos. Aš parduosiu nebrangiai, j 
Aš mainysiu ant automobiliaus arba. 
loto.

3943 So. Francisco Avė.

GROSERNĖ ir bučernė. šaukit ... „ a T
Monroe 2688 arba Beverly 0814. ! Sol EI11S & bOIlS, 111C.

Jobbers In
j Plumbing ir namų šildymo reikmenų 

2118 So. State St.. Chicago. III.
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuve, 4600 W. 22 St.
Tel. Cicero 130

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra ly-j 
sas, kambariai gyvenimui. Vieta iš
dirbta per ilgą laiką ir biznis einaj 
gerai, tik iš labai svarbios priežas
ties turiu parduoti greitai ir pigiai.

4120 So. Wentworth Avė.

Real Estete For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui

IŠSIMAINO 2 flatų Southsidės na
mas į biznį, 3324 So. Wallace St., 
Tel. Boulevard 8032.

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

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, mūrinis, 6 kambarių, su 
teismu soft drink parloras. 
Greitam pirkėjui bargenas. 7007 
S. Racine aVe. Vinccnnes 9677.

PARDAVIMUI 20 akrų far- 
ma, geroje vietoje. Taipgi bar- 
bernė. Del informacijų atsisau
kt.

1321 So. Kolin Avė.
2 fl.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
cottage, lotas 50x125, yra elek
tra, gasas ir vanduo. Parduosiu 
už cash arba išmokėjimais.

10824 So. Albany Avė.
Mt. Greenwood 64

Financial
Finansai-Paskolos

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

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

RE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
1300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
šiuur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly
gomis. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Are. 

kampas Hamilton Avė.

Educational
Mokyklos

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

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

International Barber College 
H—072 W. Madison St. 
arba'109 S. Wells st.

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Ma’evojam ir popieruojaim Ui- 
laikom malevą, poplerą, 

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

J. S. RAMANČION1S, Prez. j

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
namV statytojai

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

U£ prieinamą kainQ taisau 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkam&i. Taipgi įvedu namų apiildy- 
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— "Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
s šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
komių. Musą 

specialumas, Geras patar 
narimas, žemos kainos* 

Sostheims, 1912 So. State St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerįus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St„ Chicago 
I’hone Victory 7452

z

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

Ifalian Vineyard Go.
400 W. Kinzie St., Chicago, 111.


