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Daktaras Jonas Basanavičius Mirė Plaučiu Uždegimu
Iškilmingos laidotuvės pirmadienį/Li*Jsy ££?

Vilniaus Rasų kapinėse
Laukiama Chicagoj Dainininkė

Glovackis giriasi, valdžai nu
versti taktiką skolinęs! iš 
komunistų

čiaus mirtį. Radiograma skamba:

Vakar Naujienos gavo specialinę radiogra-j
mą iš Vilniaus nuo D-ro D. Alseikos, kuria jis pra-.! Kauno “Liet, žinios” paduo- 
neša smulkesnių žinių apie D-ro Jono Basanavi- da iš “Cazeta Warszawska Po- 

' rauna” No. 331 telegrafo agen
tūrų “Pat” paduotą pulk. Glo-

VASARIO, vasario 18. — Daktaras Basana- v«ckio pasikalbėjimą su Rygos 
> “Latvio” bendradarbiu apie 
gruodžio 17 d. perversmą.

“Perversmas buvo jau senai i
paruoštas, pasakė pulk. Glovac
kis, beveik nuo liepos mėnesio. 
Reikia prisipažinti, kad savo 
taktiką mes buvome pasiskoli
nę iš komunistų. Todėl ir pats 
perversmas buvo įvykintas ne
didelių grupių, po 3 ir po 5 as
menis. Musų organizacija pra

sidėjo plėstis nuo to laiko, kaip 
ėmėme leisti “Tautos Vaiią”. 
Inteligentija buvo labai veikli, 
nes komunistų pavojus buvo’ 
jau ties slenksčiu. Visa tai pa
greitino perversmą. Prasidėjus 
perversmui aš buvau paleistas 
iš kalėjimo, tapau miesto Ko
mendantu ir įvedžiau apgulos 
stovį. įsakiau suimti vyriausy
bės narius ir pristatyti juos 
štabam

Tarp kitų buvo suimta ir 
Seimo atstovė Purėnienė, 1919 J ii • y* • tių _ metais buvusi Rokiškio vevo- . v, siunčia j Nikaraguą 11^™ komiui „anų.-

dar 1,600 vyry

vičius mirė vasario 16 dieną, 7 valandą vakaro. 
Mirė plaučių uždegimu. Sirgo klinikoje ašauonias 
dienas.

Iškilmingos mirusiojo kūno laidotuvės įvyks 
iš Vilniaus Katedros Rasų kapinesna pirmadienį, 
vasario 21 dieną, 10 valandą ryto.— I)r. A. Alseika

l)r. Jono Basanavičiaus Mirties Paminėjimui 
rengiama

Didelis Vakaras Su Prakalbomis 
Ir Turtingu Programų

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJE
3133 So. Halsted St.

Trečiadienį, Vasario 23 d., 1927 m. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Rengimo KOMITETAS P-LĖ KAMILIJA JOZEVSKAITĖ

Uždaryta Lietuvos Odos 33 žmonės žuvo per tarną 
Pramonės Darb. Prof. dą Louisianoj

Visuotinis geležinkeliečiu 
streikas Meksikoj .

Lietuves Operos artistė, dabar Amerikoje. Netrukus atvyks 
į ( hieagą ir, “Birutės” rupesniu, duos čia koncertą Lietu
vių Auditorijoj trečiadienį, kovo 2 dieną.

KAUNAS, vas. 3. 
Uždarius Gelžkelio 
Tran. prof. s-gą. štai 
ir antra didelė 
klausanti prie D. ir Tarn. Prof. (tornadas, kurs 
Sąjungų Centro Biuro.

Uždarymo 
skamba:

“Lietuvos 
Darbininkų 
Valdybai, Kęstučio g-vė 40 Nr.

Pranešu, kad draugijų įsta
tams registruoti Komisijos 15- 
1-27 mt. nutarimu 
Odos Pramonės 
Profesinė Sąjunga 
uždaryta ir išbraukta 
kiančių jų s-gų sąrašo, 
nant Polit. Policijos 
slaptu pranešimu 
218 Nr. nustatyta, 
sąjunga nukrypo nuo 
tatuose- nustatytų t

* tikslų, kuomi jos veikimas įgi
jo priešingo valstybės įstaty
mams krypsnio, todėl komisija 

] jiasiremdama 14$ įstatymo apie 
'draugijas nutarė:

Minėtą S-gą su skyriais už
daryti, o turtą ir bylas S-gos 

[Valdyba privalo likviduoti iki 
I n. IT 0*7

Baisios audros daug žmonių 
sužeista ir didelės materiali
nės žalos padaryta

Pramonės departamentas laiko 
streiką neteisėtu; jam nepa
taria ir kai kurias unijos

i Areštai socialdemokratij Paskendo laivas su 36 Šalina senuosius apskričių
Padės savo pastatytam žmo- I iūtliUni

gui, Dlazui, kovoti prieš jo LlulUvUj
priešus liberalus

[Sd.J. — 
Darb. ir 
uždaroma

sąjunga, pn-'18. — Baisus audros sūkurys, 
praeitą naktį 

perėjo per Loiusianos ir Missi
ssippi valstijų dalis, padarė di
delės pragaišties. Pranešimai 
sako, kad nemažiau kaip tris
dešimt trys žmonės buvę 
mušti, daug kitų sužeista.

Rose Hill nukentėjo
MERIDIAN, Miss., vas.

— Iš Rose Hill praneša, 
praeitą naktį užėjęs tornadus 
sugriovęs ten keletą namų ir 
aštuonis žmones užmušęs. Rose 
Hill yra apie trisdešimt pen
kias mylias nuo Meridiano.

PxCR?nn( riiii apylinkėj 11 žmo
nių žuvo

NEW ORLEANS, La., vas. 
18. — Gauti pranešimai sako, 
kad tornadas, kurs praeitą-nak- 
tį kliudė Louisianos vietas, už
mušęs, kiek dar žinoma, aštuo
niolika žmonių, kelias dešimtis 
sužeidė ir padarė milžiniškos 
materialinės pragaišties.

5-II-27 metų. ; Pleasąnt Hill miestely ir jo
Komisijos nutarimas gali bu-'apielinkėj užmušta vienuolika 

iti apskųstas Kauno Apygardos žmonių ir daugiau kaip dvide- 
Teismui per 2 savaiti šį raštą 
gavus.

NEW ORLEANS, La.,

nutarimas taip

Odos Pramonės
Profesinės S-gos

Lietuvos 
Darbininku 

skyriais 
iš vei- 
nes ei- 

skyriaus
8-1-27 metų 

kad min. 
savo )s-

su

(pas.) Morkus.

UŽ-

18. 
kad

įgulos, žmonėms * viršininkus ARMĖNIJOJ UŽTIKO DAR
SAULĖS GARBINTOJUS

IX. — Nacionalinių geležinkelių 

linijoms atsisakius išpildyti 
streikuojančių geležinkelių dir
btuvių darbininkų 
mus, Trans|>orto 
Federacija paskelbė
Meksikos geležinkelių darbiniu-‘ gresiąs ten 
kų ir tarnautojų streiką. Strei-1 amerikiečiams, 
kas prasidėjo praeitą vidurnak-i 
ti. i

VVASl I1NCTON AS. va«. IX.
— Jungtinės Valstijos koncent-

MANILA. Filipinai, vas. 18.
Manoma, kad Admirnl lini-

jėgų Nikaraguo/, tuo preteks-
reikalavi-i tu, kad laukiamas susikirtimas

Darbininkų Matagalpoj tarp konservą torių 
visuotinį Diazo ir liberalų Sacasos jėgų 

dideliu pavojum
j 3 federaliniai tarnauto

jai kaltinami dėl 
žmogžudybės

Kauno “Socialdemokratas” 
praneša, kad dar du Varėnos 
socialdemokratų kuopos nariai jos prekių laivas 

areštuoti ir patalpinti Alytaus tenęs cukrų, kartu 
kalėjime.

Seimo socialdemokratų frak
cija dėl šių ir kitų areštuotų 
įteikė valdžiai protestą.

IŠ keturių bazių siunčiama į j 
Nikaraguą dar 1,600 laivyno 

dar-j kareivių, taip kad dabar ten 
Liniukai reikalavo didesnės ai- operuos viso 2.000 Jungtinių 
gos ir priėmimo atgal į darbą (Valstijų ginkluotų vyrų, 
kai kurių pašalintų darbininkų. I Washingtono valdžia Nikara- 

Pramonės departamentas pa- guos valdovu yra pripažinus’ 
skelbė geležinkelininkų streiką savo pastatytą žmogų, konser- 
esant neteisėtą, o Nacionalinių vatorių Adolfą Diazą, kurį 
geležinkelių 
reiškė, kad 
eisiąs kaip 
kai kurios
< ios streikui ir nepaliausiančios pažinus Meksika

kelių dirbtuvių 
reikalavo didesnės

administracija pa- dabar ginklu 
trafiko judėjimas

paprastai, kadangi 
unijos nepritariun-

.11 
remia jo kovoje 

su liberalais. Nikaraguos li
beralų valdžią, su prezidentu 
Juanu Sacasa prieky, yra pri-

Aeroplanams susidūrus
Conit. atmetė vyry plakimo; trys aviatoriai žuvo

bausme
18..HARTFORD, Conn., vas.

— Connecticuto valstijos atsto
vų butas atmetė bilių, kuriuo 
norėta įvesti plakimo bausmė
vyrams, kurie savo pačias mu-( v Isa.

SAN ANTONIO, TEX., vas. 
17. — Dviem aeroplanam susi- 

>durus ore ir nukritus žemėn 
ties Camp Stanley, užsimušė 
trys armijos lakūnai: Įeit. Coy- 
le, kadetas Green, chicagietis, 
ir karys Rudolph Bartei.

1000 VARIO KASĖJŲ 
KO DARBO

NETE-

RADO GARAŽE PASIKORUSĮ 
BIZNIERIŲ

Mont., vas. 
laikui tapo

Anaconda

CARLYLE, III., vas. 18. — 
Savo garaže rado pasikorusį 

18. — W. Wedekemperą, 58 metų, ži- 
uždary- nomą vietos biznierių. Nusižu- 
Copper dymo priežastis nežinoma. Pa-

BUTTE,
Neribotam 
tos dvejos
Mining kompanijos vario kasy- liko žmoną ir penketą vaikų.
klos. • Daugiau kaip 1,000 dar-į 
bininkų neteko darbo. WASHINGTONAS, vas. 18.

Atstovų butas priėmė sena-
MASKVA, vas. 18. — Keturi to anksčiau priimtą farmerių 

Maskvos policijos departamen
to detektivai tapo 
sušaudyti už kyšių ėmimą.

rėmimo bilių, kurs dabar pa- 
pasmerkti siųstas prezidentui Coolidgeui 

'pasirašyti.

PALM BEACH, Fla., 
Vyriausybė areštu- 

Beach muitinės valdi- 
\Vallace ir du vietos 

kaltinamus

VVEST 
1 vas. 18. 
;vo Palm 
ninką J. 
pašto tarnautojus, 
dėl žmogžudybės ryšy su 
giųjų gėrimų šmugeliu.

Atvyksta naujas Fran
ci jos ambasadorius

TOKIO, Japonija, vas. 18.— 
Paul Claudel, per pastarus tre
jus metus buvęs Franci jos am
basadorium Japonijai, išplaukė 
į Jungtines Valstijas užimti 
ambasadoriaus vietą Washing- 
tone.

Britų angliakasių vadas 
Cook — sovieto garbės 

narys
LENINGRADAS, vas. 17. — 

Leningrado sovietas išrinko sa
vo garbės nariu A. J. Cooką, 
Britų Angliakasių Federacijos 
generalinį sekretorių.

ALBUQUERQUE SPAUSTU
VIŲ STREIKAS BAIGTAS

Klkton, 
su savo 

trisdešimt šešiais įgulos žmo
nėmis paskendo jūrėse, pusiau- 
kely tarp Filipinų ir Guamo.

Laivas Elkton bevieliam šau
kėsi pagalbos, pranešdamas, 
kad per audrą skaudžiai nuken
tėjęs ir esąs dideliame pavoju
je, bet kai artimiausias kitas 
laivas, Liberator, pasiskubino į 
nurodytą nelaimės vietą, jis 
nieko ten, nė apielinkėj, nebe-

Naujoji fašistinė valdžia jų vie
toje sodina savuosius Xmone.‘- Gražios Izidu moterys nešioja 

nosyse didelius žiedus

“Lietuvos žinios” sausio 28 
d. leidiny praneša, kad Rasei
nių apskrities viršininkas Gri- 
giškis ir Telšių apskrities vir
šininkas Rimdžius nuo vasario 
1 dienos atleidžiami iš pareigų. 
| Raseinius naujas viršininkas 
dar nepaskirtas, o į Telšius grą
žinamas iš Seinų Petrauskas.

Kauno apskrities viršininkas 
Morkus perkeliamas kitur. Į 
Kauną skiriamas Trakų apskr. 
viršininkas Čaplikas, o i Tra
kus skiriamas Steikunas.

NAUJAS JUGOSLAVIJOS ML' Janušonis paskirtas Seinų 
NISTERIS AMERIKAI apskrities policijos vadu.

milžiniško 
pašlaitėmis. Ma- 
vieninteliai dar 

žmonės, kurio

šalpos žmonės
BELGRADAS, Jugoslavija, 

vąs. 18. — Voislav Antonievič, 
Jugoslavijos ministeris Ispani
jai, tapo paskirtas ministeriu 
Jungtinėms Valstijoms.

NEVEDĖLIAI ITALIJOJ ' TU
RI MOKĖT BAUSMĘ

SLORH
Didelio šalčio srovės prana

šavimui neišsipildžius, oficiali
ais oro orakulas aiškina, kad 
nuo šalčio išgelbėjęs Michiga- 
no ežeras, vietoj pagėlos at
siuntęs tik' smarkininką vėją, 
nors ir žymiai žemesnę tempr-

ROMA, Italija, vas. 18. • Ne- 
vedėliai Italijoj dabar turi arba' 
vesti, arba mokėti bausmę. Ei
nant ką tik fašistų valdžios 
paskelbtu įstatymu, nevedė!iai 
amžiaus tarp 25 ir 35 metų tu
ri mokėti valdžiai specialinę 
mokesnį, 35 liras (apie $1.50) 
per metus. Nevedėliai tarp 55 
ir 50 metų moka 50 lirų (tru
putį daugiau kaip $2), o senes
ni kaip 50 metų moka 25 liras 
($1). Be to nevedėliai turės 
dar mokėti didesnius pajamų 
mokesnius.

, LENINĄ,K ANAS, Armėnija, 
vas. 18. — Amerikos Artimųjų 
Rytų šalpos organizacijos žmo
nės, dirbdami dėl žemės drebė
jimo Armėnijoj nukentėjusių 
šelpimo darbą, užtiko iki šio! 
nežinomą saulės garbintojų gi
minę.

Tie žmonės — jie vadinasi 
Izidais gyvena keturiolikoj 
kaimų, išdrikusių 
Alagozo kalno 
noma, kad tai 
Europoj išlikę 
garbina saulę.

Amerikiečių
bandė kalbėti su jais armėniš
kai, bet pasirodė, kad jie tos 
kalbos nesupranta. Jie turi sa
vo kalbą, kiek panašią į kurdų.

Izidų moterys yra ypatingai 
. gražios ir mėgsta taisytis vaiz- 
džiais skaisčių dažų 
Barbarišku budu jos 
įsivertus į nosį didelius 

Savo tikybos apeigas 
laiko tik aukštų kalnų viršūnė
se, kur jų saulės dievas beveik 
visados regėti.

rūbais.
nešioja
žiedus.

Izidai

120 MOTERŲ UŽSINUODIJO 
NEGERU MAISTU

šiai dienai orakulas Chicagai . .
ir apielinkei pranašauja: Belgai evakuosią Vokie-

Rendrai gražu, paskui didė- ČIU teritoriją 
jąs debesuotumas; pusėtinai —
šalta; 
jas.

Vakar
tarp 26*

šiandie

ALBUQUERQUE, N. M., va
sario 18. — Vietos laikraščiu 
leidėjai susitaikė su savo spaus
tuvių darbininkais, kurie buvo.' 
sustreikavę, ir laikraščiai vėl džiasi 5:27 valandą. Mėnuo te
eina. ka 8:26 vai. vakaro.

vidutinis • mainąsis ve- BRIUSELIS, Belgija, vas. 18. 
— Etoile Belge sako, kad ne
trukus Belgijos kariuomenė 
evakuosianti okupuotą Vokieti
jos teritoriją. Pirmiausiai BeL 
£ų štabas busiąs ištrauktas iš 
Aix-la-Capelle (Aacheno) j

temperatūros buvo 
ir 22® F.
saulė teka 6:42, lei-

 

| KANSAS CITY, Kas
(18. — Po vakarienės, kurią bu- 
(vo Mokytoj ų-Tėvų draugija su- 
! ruoštis vietos metodistų bažny
čioj, 120 moterų susirgo. Va
karienės rengėjai, matyt, pa
vaišino svečius sugedusiu mai
stu.

vas.

UTICA, N. y., vas. 18. — 
Vienuos nedideliuose nameliuo
se rado negyvus jų gyventojus, 
Grey Taylorą, jo žmoną ir jų 
penketą vaikų. Jų' kūnai buvo 
peiliu subadyti, suraižioti. Da
roma tardymas.

širht sužeista. Penkios dešim
tys namų sugriauta.

St. Joseph’e, Louisianos ir 
Mississippi sienoj, sunaisĮnta 
Lake Bruiii plantacija ir septy
ni žmonės, negrai. užmušti, 
daug kitų sužeista.

Leaf. Miss., miestely septyni 
namai sugriauta.

Tornadą lydėjo smarki lie
taus audra, padarius kelius ne
išbrendamus, taip kad gelbėto
jų darbas labai apsunkintas.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS KAINA
VO ŽMOGUI GYVASTĮ

ST. LOUIS, Mo., vas. 18. — 
Automobilis primušęs prie ga
ražo sienos sutriuškino Oscara 
Studtą, 23 metų. Studtas 
“krenkiavo” automobilį, neapsi- 
žiurėjęs, kad mašina buvo 
statyta važiuoti.

VAIKAS PRISIPAŽINO
MUŠĖS PAMOTĘ

POPLAR BLUFF,
18. — Earl Jackson, 
vaikas, prisipažino

Mo.,

nu-

Už-

va& 
15 metų 
policijai, 

kad jis užmušęs savo pamotę
praeito spalių mėn. 17 dieną.

Jacksonienės kūnas buvo 
praeitą antradienį rastas negi
liai žemėj užkastas.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

“Naujienas” 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.
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PIRMAS DIDELIS SUKIS
RENGIA BRIDGEPORT ATHLETIC CLUB

SubatoL Vasario 19, 1927
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3131 So. Halsted St a
Pradžia 7:30 vakare Tikietas 50c

Muzika Stanly’s Orkestrą

KORESPONDENCIJOS
SU- AB • W

Kenosha, Wis.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

OPTOMETRHT U» 
Akiniai $1 ir augščiau

$500 Bus Išadalinta Dovanomis ir Cash

ANTRAS METINIS MASKARADŲ BALIUS
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiškas Kliubas
Nedėlioj, Vasario 27,1927

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted St.

Lvt labai apsiriko, 
neįvykdė savo dikta- 
dar skaudžiai nuken- 
musų kuopos valdy

Pradžia 6:30 vai. vakare. Jžanga 75c su drapanų pasidėjimu

Kimba* kviečia visus atsilankyti ir gauti dovanas. Nepraleis
kit progos. Bus gera muzika, ir sveiki vyrai iki 40 metų amžiaus 
tą vakarų bus priimami j kliubą dykai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA PARAPIJA
Rengiu

Milžinišką Maskaradų Balių

e
 Vasario 19 d., 1927 m.
3501 So. Union Avė., Chicago, I|1.*J ‘i

Bus duodama dovanu vertės už £
$3do W

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

KOMITETAS

$500 DOVANU $500
20-tas Maskaradinis

BALIUS!
Rengia

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS 
Subatoje, Vasario-February 26 d., 1927 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.
3131-33 South Halsted Street

Pradžia 7 v

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti ant šio puikaus Mas
karadų Baliaus, o busite visi užganėdinti.

K v iečia KOMIT ET A S.

Užgavėnių Maskaradų

Šokis
Rengia

DR-STE ŠV. PETRONĖLĖS

Užgavėnių Vakare, Kova-March 1 dM 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Ilalsted Street

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatui

Bus duodamos dovanos grupėmis. 1 dovana $25.1)0; 2 dovana 
$15.00; :t dovana $10.00 ir daug visokių dovanų pavieniem.s ypatoms. 
Bus gera muzika, kur visi gulės linksmai laikų, praleisti.

Kviečia visus KOMITETAS

"■" ........ ■ ............  ■ ■i^-=y

'įonife
For Cuts and Woundt

Apšilau gokit užsikrėtimo!
Gydykit kužną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

Lengvais Išmokėjimais Be Nuošimčių

Kerzheim
Vasario B d. SLA 212 kuo

pos mėnesiniame s-usirinkime 
komunistai bandė įvykinti savo 
diktatūrų. 
Netik kad 
tu ros, bet 
tėjo. Mat
ba susideda iš nepartinių žmo
nių, kas Rusijos patriotams la
bai nepatinka, tad jie labiausia 
rūpinas valdybą pažeminti. 
Ypač jie organizavus pereitam 
susirinkimui ii’ jau buvo tikri, 
kad jiems pasiseks kuopa užka
riauti ir Įvesti joje savo dikta
tūrų. Bet išėjo visai kitaip. 
Kuomet tavorščiai pradėjo ma
nevrus daryti, tai p-ia M. pa
siūlė, kad vienam tų karžygių, 
!g. Bauboniui, atimti balsą 
trims mėnesiams, kas ir buvo 
oadaryta. Vienam p. L. patar
ta nesmarkauti, o kitam p. P. 
pasiūlyta atsiprašyti p. M., nes 
T jis gali susilaukti Baubonio 
likimo, šis susirinkimas parodė 
kilk pritarimo kuopoje turi 
bolševikai. Senai juos reikėjo 
ni valdyt i, tada ir susirinkimai 
butų buvę tvarkus ir trumpi.

visos žinutės iš Kenosha esan
čios neteisingos. Esu SLA ,212 
kuopos parengime Lyros cho
ras daug geriau dainavęs už 
Dailės Ratelio chorų. Jei tas 
Strick turėtų kiek nuovokos 
įpie muziką, tai tokių nesumo
ji ų nerašytu. Jam, matyt, pil
iai atitinka patarlė: “Kas rau- 
lona, tai gražu, o kas savo, tai 
miela.”

asurio Schlitz Hali 
Redaktorius 

P. Grigaitis. Dailės Ratelio cho- 
as gi išpildys muzikalį progra

mą. Mat tų dieną Įvyksta svar
bus Kenosha lietuvių masinis 
mitingas, apsvarstymui dabar
tinės padėties Lietuvoje. Visi 
yra kviečiami dalyvauti šiame 
kiekvienam svarbiame susirin
kime. Įžanga dykai.

Teko patirti, kad J. Martin 
(Marcinkevičius) šiame Nau
jienų konttste yra pasiryžęs 
laimėli nemažiau kaip pirmų 
dovanų. Ir nėra abejonės, kad 
jis laimės, nes kaip teko suži
noti, darbas jam sekasi gerai, 

mat Kenosha lietuviai yra 
Naujienomis' ir 

Jo raštinė
si!

Martin.
Jidelės

kartu su J. 
randasi ant

jei žmogus nori Naujie- 
Maitin džiaugiasi, kad 

ateinantį sekmadienį jis galės 
Gtuli bent šimtą naujų skaity
tojų Naujienoms. Gerai, Jonais 
lirbk, o mes padėsime.

Svečias.
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PRAKALBOS
Temoje:

Dievas tyri planą amžių.
NEBŠUOJ VASARIA 20, 1927 

11145 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

Pradžia 3 v. po pietų. 
Antros prakalbos prasidės 

nuo 6 vai. vakare 
č. S. P. S. Svetainėj, 
48 ir So. Honore Sts 

Chicago, Iii.
Kalbės A. Steponaitis iš 

Gary, Indiana 
įžanga liuosa, nebus kolektų

Rengia ir kviečia T.B.S.S.

Grojiklio Outfitas

MR. Wm. BU1SHASI 
No. 14, maloniai pa
tarnaus savo drau
gams. Jei norite, tai 
pašaukite Rooseveit 
2700 dėl pasimaty
mo su juo.

Dykai Piano Uždangalas
Rolių Cabinet 
Grojikliui Benčius

Pastatoma Liampa 
Muzikos Roleliai

laikui mes ga- 
aristokrat iškus,
Kerzheim Gro-

Tiktai aprubežiuotam 
lime pasiūlyti šiuos 
gražiais išmarginius
jiklius Pianus. Tie pianai yra par
duodami su musų garantija kaipo ab
soliutiškai užganėdinanti, paremti re
putacija 46 metų musų teisingo biznio

$345
Jūsų seni pianai priimami j mainus

SU PATYRIMU PATARNAVIME JUSU NAUDAI

BRYAN
HARTNETT

IN12 WARDO

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karŠtj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
Žii usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. VaLi 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. P« 

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

DR.W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

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

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

ANGLYS
2 Dienų Fill-Up Išpardavimas, 

Panedėlyj ir L’tarninke 
POCAHONTAS $8.50

20 iki 30 tonų car load kaina $8.50, 
10 tonų, $8.75, 5 tonai, $9, 3 tonai 
$9.50. Navy Standard arba Wekt Vir- 
ginia Peerless brand, dideli šmotai, 
duoda daug šilumos. Dastatoma C. O. 
D. 5 ir 10 tonų lodai, tuojau arba Į 
11) dienų, bile kur Chicagoj, Oak Park, 
Cicero arba North Shore iki Glencoe, 
jei užsisakv.sit dabar. ši kaina yra 
50c pigesnė negu marketo kaina. 

__ 'Franklin arba W. Ky. M. R. 70%
Lumu Egg ir Nut, $6.50 Egg arba 

=§= Lump, $8, Plautos Nut $7.75, švar
ke stykles mažiau 5 tonų.

United Coal Buyers 
of Chicago

js Mine Rėps, ir VVholesale Distributors 
Chamber of Commerce Bldg.

Musų Skyriai Yra Visame Mieste 
Orderio Dcpartmento Telefonai

Franklin 5390
Kainos atpigintos dėl Publikos

Laikykit šitą skelbimų, gausit kredi- 
■ to $1 už pirmų lodą

IEŠKOK LAIMES PAS 
G. P. SUROMSKI GO.

Night and 
thenaClean

Writ« for

Mūriai Co., Dąpt. H. S., 9 B. OldaU.Chicifu

----
/ko* 

dOMN _
BAPOVMOOE
N
*When A Man Loves*
WITW

DOLORES COSTELLO
OAMtUITAPHONe

w <PrQ$Qntatlons
HOODS

Dabar rodo
Aprubežiuotus skaitlius perstatymų. 

Tlkietui parduodami dabar.

Per 12 metų buvęs ypatišku sekreto

rium musų numylėto pavieto Kasie- 

riaus ir šerifo P. J. Carr. BRYAN 

HARTNETT’O išrinkimas už Alder- 

maną užtikrina teisingą, darbštų, 

gabų atstovą musų šioj wardoj.

Delei BRYAN HARTNETT’O gilaus 
pažinojimo žmogaus reikalų, sujung
tu kartu su jo energija, darbštumu ir 
ištverme — padrąsina šio wardo žmo
nes, kuriems rupi, kad šis wardas bu
tų švaresnis, geresnis ir saugesnė vie
ta gyventi — indorsuoja jį į šio 
wardo atstovus.

Atstovas VVilliam J. Gormley sako: , «
“Išrinkdami šį vyrą, dvyliktas wardas jsigys drąsų kovotoją už šio 
vvardo žmonių reikalus. Dvyliktas vvardas turėtų turėti BRYAN 
HARTNETT, miesto atstovų bute.

Rinkimai jvyks Antradienyj, Vasario-February 22, 1927
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TIKRAI rasi. Perkam, par
duodam ir mainom namus, 
farmas, lotus, visokius biz
nius. Taipgi pardavinėjam 
geriausių išdirbyščių auto
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Duosim naują auto
mobilį už jūsų seną; kas tu
ri lotus arba namą, mainom 
ant automobilio. Jei nori 
parduot savo automobilį, at
vesk pas mus, gausi pinigus 
— CASH.

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

Tel. Hemloek 6151

Branch

3352 So. HALSTED St. 
Tel. Yards 6751
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WASHINGT0N0 GIMIMO

Peoples Bank

-j

Rusiškos ir Turkiškcs Vanos

3514-16 Kooaevelt Rd.
^.ti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

DIENA SEKAMĄ UTARNINKĄ 
LEGALE ŠVENTE

Įlankos bus uždarytos visą die
ną Utarninke iš priežasties 
Washingtono gimtuvių dienos.

Vis daugiau ir daugiau žmonių 
kasmet investuoja savo pinigus 
j musų pirmus morgičius ir auk
sinius bonus kurie teikia jiems 
G < su absoliučiu saugumu, 
jus esate vienas iš jų?

Musų naujos apsaugos dėžutės 
pasinio apsaugą dėl jūsų bran
gių dokumentų ir kitų brange
nybių už labai mažų kainą. At
silankyki! ir pamatykit jas.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

17 St. ir Ashland Av.
Chicago

Gt-rai finoina* bankas tarpe 
beluvių visoje Amerikoje sa
vo Miprumn ir geru patar
navimu.

Sveikatos Dalykai
Valgis ii Sveikata

“Jonuk”, užklausė mokytoja, 
“jeigu tavo namuose pakyla ar
gumentas, kaip pavadintum 
laimėtoją?“

“Mano motina“, greitai atsa
kė Jonukas.

Ir teisybė, namuose motina 
turi būti laimėtoja. Namai jos 
karalystė. Ji turi tinkamai su- 
Ivaikvli naminius dalykus ir % v
tuos namus tinkamai valdyti. 
Jos užduotis yra milžiniška. 
C.ionais tik imkime valgio klau
simą. Negalime įsivaizdinti, 
kaip jai yra sunku nuolat ga- 

vis paįvairinti, 
ti išmintingai

minti

.nūs, bet ir maitinantis, nes jis 
gali pagerinti arba nusilpninti

i sveikatą tėvo, augančių vaikų ir 
mergaičių. M a i st a s
mininkės svarbiausia

Kiekvienas žmogus turi val
gyti jam pritaikytą

yra šei- 
užduotis.

maistą ir 
tik valgant gerą maistą busime 
sveikais, Gamta negali tinka
mai atlikti savo užduoti, kuo
met žmogus nevalgo tinkamai 
balansuoto maisto. Prastas mai
stas kenks sveikatai, jeigu ne 

tai senatvėje.

Kiekvienas normalls žmogus, 
I moteris ir vaikas reikalauja pie
no, daržovių (šakninių ir lapi
nių), šviečiu vaisių ir produk- 

j tų, pagamintų iš grudų kaip 
tai duona ir t. I. Riebumai, 
kiaušiniai, mėsa ir saldiniai 
I' būti vartojami, bet ne

ga- 
per 
ko-

ki gyvenimą vedame.
Maistas kunui pristato šilu

mos ir energijos. Jis atnaujina 
I musų išsibaigusias celeles ir 
j kunui suteikia mineralinius ele
mentus ir vitaminus, kas rei
kalinga sustiprinimui kimo, kad 

'galėtų gerinus nepasiduoti li
goms.

Kūrenimo maistai yra riebu
mai, kaip tai: svieštas, aliejus

Ar Jus
KONTESTANTAS?

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kode! 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianą? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
vieimahtinj 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 
i “NAUJIENAS”.

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

Mano Vardas Pavardė

Adresas

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

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

1

[Pacific and Atlantic Photo]

Mrtle Huddieston (Long 
Beach), kuri vasario 6 d. perr 
plaukė Catalina kanalą. Prieš 4 
mėnesius ji visai nemokėjo

r pienas be Smetonos. Cukrus 
r krakmoluotas maistas taipgi 
irodukuoja šilumą.

Energijos maistai yra d uo
la, grudai, bulvės, ryžiai, svies
tas, smetona, riebi mėsa, kurios 
iiekvienas žmogus reikalauja. 
Kad sustiprinti kūną ir ji svei
kai užlaikyti, reikia valgyti 
kiaušinių, sūrio, mėsoę, žuvių, 
iabalbonų, žirnių, riešutų ir 
įieno. Mineralinis maistas yra 
lįenas, daržovės, grudai ir vai
siai. Pavasari, kuomet žmonės 
ma visokius tonikas kovoti pa- 
zargusį jausmą, butų daug ge- 
’iau, jeigu mes tik vartotume 
langiaus mineralinio maisto. 
Nes ne tik tonikai, bet ir maiš
as turi kalkių, fosforo ir gele
žes. Musų maiste randasi ke- 
airi vitaminai ir jie visi kunui 
abai reikalingi, 
nistiprinti kūną, 
kovojus ligas, ir 
kurias ligas kaip 
mink stojimą.

Kas sezoną reikia maistą mai
nyti. Žiemą reikalaujame (lau
pau mėsos ir riebumų, kad bū
tume šilti, vasarą reikalaujame 
salotų ir šviežių daržovių ir 
vaisių, šiaurių žmonės beveik 
išimtinai valgo žalią mėsą ir 
riebumus, kuomet afrikiečiai 
valgo tik daržoves ir vaisius.

Motina turi prižiūrėti, kad 
jos šeimyna reguliariškai val
dytų. deri pusryčiai pradėti 
dieną daug prisidės prie žmo
gaus sveikatos. Reikia pusry
čius neskubinti. Kuomet visa 
šeimyna susirenka valgyti, bu
tų gerai, kad linksmumas vieš- 
natautų. 'levai turi būti pavyz
džiu vaikams. Reikia mokinti 
/nikus povaliai valgjdi.

Tankiai, kuomet tėvas ne
mėgsta kokį maistą, vaikai to 
ir nevalgys. Kadangi tinkamas 
maistas nukreipia daugel} ligų, 
kiekviena šeimininkė turi kreip- 

renkant ir 
Tautiška 
su savo 
šalį ran- 

svarbią

kad geriaus 
nukreipti lie
tai kaulų su-

ti daugiau domės 
gaminant maistą. 
Džiovos Organizacija 
1,500 skyrių per visą 
da, kad maistas ‘lošia
rolę džiovos nukreipime. Orga
nizacijos skyriai maloniai pa
gelbės motinoms planuoti val
gius ir rekomenduos knygas, 
kurios aprašo gerai balansuotą 
maistą. Kitais žodžiais, pagel
bės “valgyti sveikatai”. [PLIS].

Brighton Music & 
Jewelry Store

Expert Watch Repairing 
Gerai Ir greit darbus atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
iš< irbyščių didžiausius ir mažiausius.

C. J. GURIN 
4216 Archer Avenue 

Chicago, UI.

NENAUDĖLIS

Flu yra nenaudėlis. Jus 
išeinate iš savo namų links
mas ir nieko nepaisydamas, 
bet kur nors nenaudėlis lau
kia jūsų ir jus grįžtate na
mo su bakterijomis, su liga 
savo kūne. Jei jus jaučiate 
kokius simptomus,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

%
senas žaizdas, lighs rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRAUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashląnd A ve.

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yank 1119

Valandos:
Nūn 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1(» .Vedė* 

lioj nuo 2:80 iki 4•30 po piety

REZIDENTU A:
2226 MarsUI' nhd.

TELEFONAS CKAU'FORI* I4SP 
TELEFONAS CANAL. Tlfld

Yar3H
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas

A K USER K A
3252 So. Hftlėted St.

neikit darban, gulėkit šiltai 
lovoje ir turėkit savo vidu
rius liuosus! Trinerio Kar-į 
tusis vynas yra puikios gy-( 
duolės, yra tam tikslui, to
dėl turėkit jų savo namuose. 
Randasi labai daug šeimynų 
šioje šalyje kurie taip daro 
per visus metus. Mrs. G. H. 
Kincaid rašo mums iš San 
Felipe, Tex. sausio 14: “Mes 
negalime apsieiti be Trine
rio Karčiojo Vyno”. Jus 
gausite jį pas savo gyduolių 
pardavinėtoją ir taipgi rei
kalaukit Trinerio Cold Tab- 
lets (30c) ir Trinerio Cough 
Sedative (mažas 25c, didelis 
50c) kurios suteikia didelę 
pagelbą šiomis dienomis!

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Dar yra laiko užsisakyti 
GYVENIMĄ nuo pat pir
mo numerio, nuo Naujų 
Metų. Kas dar jo nematė, 
prisiusime viena numerį 
DYKAI.

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

Viršuje Univers*.' 
Aute Bank

.doteiya ir margi 

uos ureipkitls si 

reikalais nuo 12 ik 

S vakaro. Kitu lai 

ku nagai suturi).

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

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

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

7-...... .
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių {tempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
(LIETUVIS)

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7G79

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
Reiristmota Akušėr?

Coi finerno'it reikaluose patamau- 
r ><t»inu<>be arba ligonbutyje. Mo- 
tenniu Ir nu r,(irioms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Kichmond Street
----------------------------- - ■ ■■■■.»■ J

Patyrusi gydytoja ir a kušete 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 va!, vakare
’ Tel. Boulevard 0313

ŠALIN PLIKUMAS! ’
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H,. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 

j brangi dovana.

Telephone Yards 0934

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

Lietuviai Advokatai HERZMAN
— IS RUSIJOS —

K.GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom StM Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park '3395

kjurgelioNis
ĄDVOKAjIA® 

Miesto Ofisas
190 No. State Stn Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

L----------------- ~~ .......

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Garsinkite: Naujienose

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Nakti

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tclephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Republic 9600
W ' I ■■■

JOHN T. ZURIS 1
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Are
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare 
b I-........................ N . ............ 11 .............. . ......................../

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoia 20 metai

Ofisas «
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Blinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro, nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visuchronišką ilgą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chicage 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 diou

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tel. Fairfai 8858

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487

^4649 S. Ashland Av.
ir 805 E. 47th Si. 

Kenvrood 1752
. .................m —«
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J. Jablonskis

Pirmajam Aušrininkui
(“lliust. Lietuva”)

gnlKJJęsis taip ilgai klydęs.. . ir 
davęs sau žodj atsilyginti savo 
kraštui, imt toliau naujai gy
venti ir dirbti jau taip, kaip tų 
naująjį musų gyvenimų, naują
jį musų reikalų naujoji “Ausz
ra” supranta.

Didžioji V. Kudirkos siela, 
stojusi į tų naujų jį darbų, žino-

NAKTIES PAUKŠČIŲ VIEŠPATAVIMAS
Tamsios nakties metu Lietuvos “valstybiniai nusista

tę” smurtininkai nuvertė teisėtąją krašto valdžią. Ir kad 
liaudis nepatirtu, dėl ko tikrai tas perversmas buvo pa
darytas, tai jie pasiskubino uždėti savo sunkią leteną 
laikraščiams. Vieni laikraščiai tapo visai uždaryti, kiti 
nors eina, bet yra aštriausia cenzūruojami.

Ėjo baigės ano amžiaus sep
tintoji dešimtis. Vienas kitas 
retas to laiko musų inteligen
tas jau imdavo ir gatvėse kar
tais drąsiai lietuviškai šnekėti. 
Bet lietuvių tarpe, aukštinto
se gimnazijos klasėse, būdavo 
r tokių mokinių, kurie su tė

vais tik tylomis drįsdavo lie
tuviškai šnekėti aikštėje: jau
nučiui inteligentui kartais la
bai nedrąsu būdavo pasirodyti 
kitiems, kad jis iš kaimo yra 
kilęs ir dar to kaimo kalba te
siverčia sueidamas su savo 
žmonėmis.

esi mus 
kų esam 
ir sukel- 
kallas...

Dėkui, bu galo dėkui už tų 
suraginimų tau, pirmasis ir di
dysis aušrininke! Tu 
išbudinęs. Jei nedaug 
padarę, Tavo išbudinti 
ti iš miego, ne Tu esi

Tų musų anų laikų gyveni
mo centrų, kuriame brendo, 
jaunas būdamas, V. Kudirka, 
J. Basanavičiaus “Auszra” pa
siekė vėliau, bet... pasiekė: 
jos raštas skyrėsi nuo žodžių,

Parvažiavęs vasarų i Lietuvų, 
jis rado čia įsigyvenusia jau 
tam tikruose musų sluoksniuo
se “Aszrą’’, perskaitė ją ir per
skaitęs, sako, verkęs verkęs,

Kudirka, man rodos, lietuviams 
butų visai žuvęs, kaip be to 
didžiojo J. Basanavičiaus žings
nio būtumėm daug kas ir kiti 
nė tų mažmožių nenudirbę, ku
riuos šiaip taip, ne visai vyriš
kai, ligi šiol... dirbinėjom.

Kaip gaila, kaip graudu, kad 
ir šiandien Tu, pirmasis musų 
aušrininke, nepaprastuos “už
sieniuos” teturi būti!... Linkiu 
Tau sulaukti dar bent tų die
nų, kada nebusi atskirtas nuo 
tavo subudinlųjų iš imego Lie
tuvos žmonių. Sudie, brolau!

, [“lliust. Lietuva”].

Smurtininkų pastatytoji vyriausybė tikėjosi, kad 
“didvyriškam” gruodžio 17 d. žygiui pritars bent užsie
niuose gyvenančioji Lietuvos išeivija. Jai, mat, busią ga
lima apdumti akis, paleidus pasaulin pasakėlę apie tai, 
kad perversmininkai “išgelbėjo” Lietuvą nuo lenkiško ir 
bolševikiško pavojų. Bet pasirodė, kad Lietuvos išeivių 
kolonijose, ypač Amerikoje, žmonės yra didžiausia pasi
piktinę smurtininkų darbu. Tad dabar Smetona su Vol
demaru ryžosi uždrausti įleisti Lietuvon tos išeivijos stam
biausius laikraščius.

Kauno “L. Žinios” rašo, kad esą uždrausta įleisti Lie
tuvon “Naujienos”, Keleivis”, “Tėvyne”, “Sandara”, “Vie
nybė” ir “Šakė”. Pirmasis ir paskutinis čia paminėtųjų 
laikraščių esą uždrausti “visam laikui”, o kiti — iki kove 
mėn. 15 d. Taip pat uždrausta įvežti Lietuvon latvių laik
raščiai “Rigas Žinąs” ir “Jaunakas Žinąs” ir keletas vo
kiečiu laikraščiu.

Net žiauriaisiais klerikalu viešpatavimo laikais nebu
vo šitaip begėdiškai elgiamasi su amerikiečių spauda. Ii 
kas tatai daro? Nu-gi tie patys ponai Lietuvos tautinin
kai, kurių laikraščiai seiliaus būdavo persekiojami ir ku
rie dėl to per metų metus reikalavo spaudos laisvės!

Nakties paukščiai, vagių ir banditų keliu įsiskverbu
sieji Į valdžią, mano, kad jie galės amžinai viešpataut, jei
gu jie pavers Lietuvą kalėjimu ir pastatys prie jo vartų 
ginkluotus sargus. Tegu jie savęs neapgaudinėja tokiomis 
kvailomis svajonėmis, nes jų baimė spausdinto žodžio ro
do tiktai jų silpnumą ir morali ištižimą. Stipri ir teisin
ga valdžia kritikos nesibijotų!

Aukštosiose klasėse buvau 
Irauge su V. Kudirka. Ir mudu 
to musų gyvenimo 
;au suprasdavova
mu išrasdavova, kad 
savos kalbos gėdėtis, 
davova, kad nereikią 
va kalba verstis, kad 
toliai (“s 
joti apie

lykus :

f»«aa»****A****-iAa*»a*a«<i« a^naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

negerumus 
pasikalliėda- 

nereikią 
tik s-aky- 
visur sa- 
tik pasiil
gai į sva-

lietuviškosios kalbos 
viešajame musų 

krašto gyvenime, apie visokius 
savu s to gyvenimo raštus, 
apie s a v ų laikraštį, apie savų 
literatūrų, apie savus Kraševs- 
kius, Mickevičius... Atskirieji 
lo laiko “pasiutėliai” ar “neiš
manėliai” mums, man ir mano 
Iraugams lietuviams, didelio į- 
spudžio nepadarydavo— eida
vom gyvenime kitų pramintais 
ir minamais kiliais, ir tiek. V. 
Kudirka buvo, žinoma, ir vie
nijame mokinių gyvenime daug 
žymesnis už mane—literatūros 
ir šiaip dvasios dalykai jam, vi- 
mi jo sielos organizacijai, daug 
žymesnės darydavo įtakos; tos 
takos buvo daugiau padaręs 
jam ir visas to laiko musų vie
šasis miesto gyvenimas.

Ateities Karas
Pasaulinio karo pasėkos.—Pas

kutinis karas?— Slaptos su
tartys ir ginklavitnasis.—Nu
siginklavimo konferencijos.— 
Išradimai karo priemonių. — 
Troškinančios dujos. — Rif- 
flingo pareiškimas. —Kas bus 
19.32 m.?— Berllnų bus ga
lima sunaikinti per .3—I va
landas.—Kaip atrodys mies
tas?—Spėjimai ir tikrenybė.

VALDOVAI JAU SUSIKIRTO
Nesenai Amerikos lietuviu visuomenė nustebusi iš

girdo, kad fašistuojančioji Kauno vyriausybė suėmė ii 
išgabeno į Varnių koncentracijos stovyklą du aršiausi! 
fašizmo apaštalu Lietuvoje, Tomkų ir Klimaitį. Neužil- 
gio po to paaiškėjo, kad šituodu “tautos didvyriu” kartui 
su kai kuriais klerikalų vadais buvo rengę naują “pučą” 
Kaune.

Dabar Lietuvos vyriausybės šulai jau pradėjo rietu 
ir tarp savęs. Voldemaras su Smetona nori būtinai pa
keisti Lietuvos konstituciją, kadangi juodu žino, joge? 
prie tos demokratinės tvarkos, kokia yra nustatyta pa
matiniais Lietuvos įstatymais, jų dviejų partija nieku bu- 
du negali tikėtis valdyti kraštą. Bet konstitucijos keiti
mui yra priešinga Ūkininkų Partija, kuri dalyvauja da
bartinėje vyriausybėje.

Tos partijos laikraštis, “Ūkininkų Balsas”, kritikuo
damas tautininkų siūlymus keisti krašto konstituciją, sa
ko, kad dėl blogumų, pasireiškiančių valstybėje, reikia 
kaltinti ne pamatinius įstatymus, bet žmonių nemokėji
mą tvarkytis. Ir baigdamas jisai pastebi:

“Ar ne geriau butų, kad užuot energiją eikvojus 
konstitucijos pakeitimams, darytume visų pastangų 
gerai tvarkyti kraštą, pasiremiant esama konstitu
cija”.

Taigi visos trys srovės, iš kurių susideda naujoji 
Lietuvos vyriausybė, jau susikirto tarp savęs. Net svar
biausiais klausimais jos neįstengia susitarti.

Klerikalus, tautininkus ir santariečius (Uk. partiją) 
laikinai sujungė į daiktą baimė prieš stiprėjantį darbi
ninkų judėjimą Lietuvoje, kurį jie apkrikštijo “bolševiz
mu”, — nors yra faktas, kad bolševizmas yra aršiausias 
darbininkų jėgų skaldytojas ir silpnintojas. Tos baimės 
stumiami, jie puolė į glėbį avantiūristams karininkams, 
pasiryžusiems ginkluota pajėga nuversti teisėtąją krašto 
valdžią. Bet valdžią nuverst ir kraštą valdyt tai du visąi 
skirtingu dalyku.

Kunigijos, buržuazijos ir ūkininkų reikalus sutaikyt 
nelengva, ir štai tų trijų visuomenės sluoksnių atstovai, 
sulipę į vieną vežimą, jau ima vieni kitiems alkūnėmis į 
šonus baksnot. Klausimas: kaip ilgai jie taip galės va
žiuoti?

i Varšuvą studentauti nuvažia- 
/o, o aš—j Maskvą.

Maskvos lietuvių studentų 
būrelis su visa Maskva manęs, 
u tokio jautraus, jau beveik 
nebaidė. Naujasis gyvenimas 
iek V. Kudirkai, senajam mano 
Iraugui, tiek man darė, žino- 

įlakos... Buvau pra- 
stebėtojas, kitų savo 

sekėjas, tik naujosios 
traukiamos Į n a u j a- 
gyveninio darbą. Nau- 

oji aplinka dirbo savo darbų 
r V. Kudirkai. Ėmėva kiek 
griežčiau skirtis nuo vienas ant
ro, jau ramiai nebegalčdavova 
lė susirašvti: vienų ir antrų 
raukte traukė i save skirtingi 
gyvenimo būreliai...

Maskvoj po kiek laiko jau 
buvo girdėti, kad J. B a s a n a- 
v i č i u s, buvusis Maskvos stu-

na, savo 
Ižioj tik 
Įrangų 
iptinkos 

I į musų

bojas, ketinus ir musų laikraštį 
išleisti užsieniuose. Mes, 
maskviečiai, to laikraščio pasi
rodant laukėm. Basanavičiaus 
“Auszra”, — jos mintys, kalba 
ir žodžiai, — kaip perkūnas 
trenkė pasirodžiusi musų tarpe 
ir tuoj išblaškė visus... abejo
jimus ar svyravimus. Man toji 
naujoji musų gyvenimo pradžia, 
tas naujosios evangelijos žodis, 
musų pačių raštu išreikštas, di
džiausių padare įs-pudį ir aiškiai 
pastūmėjo maut, kaip ir mano 
draugus, į naująjį darbo kelių. 
Jau visur, ypač Lietuvoj atsi
dūrus atostogomis, tarp jau
nųjų vargoninkų, mokytojų, ku
nigų ir kitų to laiko krašto 
švyturėlių, ėmėm visi drąsiai 
apie tą “Auszros” evangelijų 
kalbėtis ir, jos išjudinti ir su
raginti, kų-ne-kų nauja daryti 
svarstyti...

Vėliau gyvenimo aplinkybės 
mane ir vienų kitų mano drau
gą vėl buvo kurį laikų iš va
gos išvariusios, bet vis dėlto 
tas didysis J. Basanavičiaus 

‘“Auszros” pastumėj imas, padrą
sinimas ir suraginimas buvo 
mums per visų musų amžių rei
kalingas, reikšmingas...

.lau keletas metų, kaip pasi
baigė pasaulinis karas. Jo daly
viai, gerai prisimena, kas per 
vienas buvo, kų jis padare tau
toms, šeimynoms ir pavieniems 
asmenims, šiandien mokslinin
kai dar tebeskaičiuoja milijar
dus karo prarytų turtų, milijo
nus žuvusių gyvybių, ir vis dar 
tikrai nesuskaičiuoja. Ir vargiai, 
ar bus kada tikrai suskaičiuo
ta, nes to karo letena ir šian
dien dar tebejaučiama, jos 
žmonija visai nustumti nuo sa
vo kūno kol kas dar nepajėgė. 
Visokios valstybių rietenos, tan
kiai siekiančios net ginkluotų 
susirėmimų, ekonominiai kri
zini, nedarbas, sąmišiai — lai 
vis dar tojo karo tąsa. Ir tik 
įuomet, kai tas viskas baigsis, 
cai žmonija pradės visai naujų 
gyvenimų, kai tas gyvenimas 
icbelurės su karu jokių santy
kių bus galima pasakyti, kad 
karo tikrai pabaiga atėjo. Bet 
ir taip bus? Ar permatoma, 
kad žmonija, nusikračiusi karo 
pinkles, gyvins ramų, pilną 
lrožės gyvenimų? O gal po kiek 
laiko vėl užslinks juodi karo 
iebesys, dar baisesni, kaip pir
ma ?

Dar karui tebešėlstanl visu 
smarkumu, daug kas tikėjo, kal
bėjo ir rašė, kad tai paskutinis 
karas. Tai būdavo dažnai pa
brėžiama ir pačių kariaujančių 
viršūnių. Buvo sakoma, kad 
kariaujama pavergtųjų tautų 
išvadavimui, prieš imperializ
mų—už teisybę. Paskui, visas 
neteisybes* pašalinus, nedorė
lius nubaudus, viskas busiu ge
rai, visi gyvensiu laimingai. Ir 
dabar dar yra žmonių, kurie ka
riauja prieš karą ir tiki j j nu
galėsiu.

Bet 
bama 
eilinį

pusės 
karo 

gink-
gaminama 
daugiau 

daugiau 
karo reikalams.

gyvenimas 
Tos dujos

*) Kalla’davovos savo tarpe 
tuos dalykus lenkiškai.

apie
J. J.

šiandien vis daugiau kal- 
apie busiantį karų, kaipo

karų, sūnų šio karo. Valstybių 
ginklavimasis, diplomatų slap
ti darbai, įvairios slaptos su
tartys ir sąjungos tai vis lau
kimas, tikėjimasis ne ko kito, 
kaip karo. Karo balsai pasau
lyje vis darosi lyg drąsesni, į- 
takingešni.

Tiesa, iš kitos pusės nusi
ginklavimo konferencijos, tautų 
sąjungos darbai, taikos kongre
sai ir t.t. Bet taikos su karu 
imtynėse jų įtakos lyg nežymu. 
Daugiausia pasitenkinama bu- 
busio karo padarytų skylių lo
pymu, 
šis nei 
kiama

Kartais išeina lyg nei 
tas. Pavyzdžiui, šau- 

nusiginklavimo konfe-

kių dujų ligi 1932 m. bus pi i- Į vams stulpai. Alėjos keleliai bus 
gaminta tiek, kad jomis su pa- šaukštelių lavonėliais.’’
galba orlaivių per 19 dienų btL 
galima užmušti pusė Europos. 
Dujų skleidėjais bus orlaiviai, 
kurių dabar valstybės dirbasi 
nebe šimtais, bet tūkstančiais 
ir kuriuos žmonės vis geriau ir 
geriau pradeda valdyti. Mai ir 
Rifling’o piešiamas vaizdelis iš 
karo dujomis:

“Bus rudens naktis va, kaip 
dabar. Iš Paryžiaus- j Berliną 
išlėks oro eskadrilė. Keli šim
tai orlaivių. Apie rytų eskadri
le grįš į Paryžių. Rytų Berlino

jau nebebus, 'lai yra Bėdi
nas bus, kaip buvęs... Namai, 
gatvės, aikštės viskas pasiliks 
savo vietoj... Žmogaus genijaus 
kūryba liks' nepaliesta. Na, ži
noma, ir gyvuliai ir augmenys 
...Berlinas bus sunaikintas per 
3—4 valandas...”

Toliau Rifling’as piešia Ber- 
linų rytų, jau mirusįjį, štai kai 
kurios vietos to šiurpulingo 
vaizdelio:

“Pakilus saulei, didžiuliame 
mieste bus nepaprasta tyla, ne
paprastas ramumas, ir visuose 
namuose, gatvėse, aikštėse, 
parkuose, ant trotuarų, ant 
suolu—visur bus lavonai, (lat
vėse stovės lavonai atsirėmę 
sienų, kambariuose gulės lavo
nai lovose... žmogžudys- peiliu 
rankoje numirs- besirengdamas 
nužudyti...

’ Ir mirštanti senutė staiga nu
mirs ankščiau, negu' ųteis mir
tis; ji numirs, nesuskubusi nu 
mirti." Žmonės, visi išmirs, o 
žmonių dallųtai j visi tie trilio- 
nai ejaiktų daiktelių— pasiliks. 
Bus daiktai be žmonių. Bus pei-

taip piešia busianti karų A. 
Rifling’as, Kiti r.-.įrodinėja dar 
toli siekiančius spindulius. To-

Įima sprogdinti toli už fronto 
esančius karo sandėlius ir kitus 
daiktus.

Tai yra vis spėjimai, pranaša
vimai. Jeigu jie išsipildytų, 
tai atrodo, kad už keletos metų 
sulauksime lokių laikų, kad vie
nų gražių dienų viena šalis pra
ris kitą. Tikriau sakant, vie
na šalis per keliolika valandų 
nušluos visą gyvybę kitos ša
lies. Bet kol kas, kalindami 
apie busiantį karų, tikrai saky
ti tegalime tik tiek, kad jis bus 
žiauresnis, pareikalaus daugiau 
aukų, kad bus kariaujama ir 

ir užfrontėj. Ne dau-fronte 
giau.

Kai kas, minėdamas naujas, 
gyvybę naikinančias priemones, 
nurodinėja, kad prieš jas bus 
išrastos ir apsigynimo priemo
nes, kurios parai ižuos jas. “Jn”.

Gavome iš Lietuvos Tur
tingą turiniu Darbininkų 
Kalendorių 1927 metams. 
Parduodame pigiai, tik už 
50 centų. .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

DR. K. DRAUGELIS

virš krautuvių durų— iškabos 
bus. “Krautuvė moteriškų bal
tinių .Jono Smito”. Bus vaikų 
vežimėliai, šimtai tūkstančių 
vaikams lėliu. Bus žibįntu-

DENTISTAS
4193 Archer Avenuc 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallaco Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILK

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Mihraukec Avė., Koom 209 
Kampai North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, (/iki 
8 vakare. Tel. BrunSwick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

Dr. G. 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.

rencija, svarstoma, tariamasi, 
kaip nusiginkluoti. O iš tik
rųjų vis daugiau ginkluojamas! 
net tų valstybių, kurios tą kon
ferencijų šaukia. Tai ir yra vi
sa šių laikų tragedija —iš vie
nos pusės tebeskaičiuojami mi
lijardai nuostolių, tebelopoma 
ir neįstengiama užlopyti karo 
padarytų skylių, šaukiamu apie 
karo baisybes, o iš kitos 
—vis daugiau 
priemonių, vis 
luojamasi, vis 
džiama pinigų
Spaudos pranęšimais, laborato
rijose mokslininkai ir dirbtu
vėse inžinieriai prakaituoja iš
radimui ir padirbimui “tinka
mesnių” karo priemonių, labiau 
veikiančių. Kai kurie karo ži
novai jau aprašinėja, kaip eis, 
koks bus busimasis karas. Nors 
ateitį sunku atspėti ir daug 
kada tai nepasiseku net paįiems 
didiesiems pusaidio galvočiams, 
bet vis tik su jų pranašavimais, 
atrodančiais labai artimais tik
renybei, pravartu susipažinti.

Esame girdėję apie dujas ka- 
’o laiku—troškinančias dujas, 
kurias plačiai variojo- vokie
čiai. Su pasibaisėjimu kalbėda
vo apie tų baisių žmogaus gy
vybės naikinimo priemonę. Ne
suskubai užsidengti veido gaub
tuvėliu, įtraukei dujų į plau
čius—mirtis, arbi 
paėstais plaučiais.
buvo matomos, slinkdavo pavė
jui pažemiu, nesunku nuo jų bu
vo apšisaugoti tam tikrais gaub
tuvais.

J karo pabaigų buvo atsiradę 
ir kitokių dujų: juoko, ašarų 
ir čiaudėsio.

Papuolei į tokias dujas arba 
—juokiesi, apsipilsi ašaromis, 
arba čiaudėsi, kaip pabludėlis, 
iki nusilpimo. »

Tai buvo tik pradžia. Pasi
baigus karui dujų gaminimo ir 
jų “tobulinimo” griebėsi Įvairios 
valstybės. Rusijos karo komi
saras Trockis net šaukte šaukė 
chemikus ir visuomenę susirū
pinti dujų gaminimu, kad toj 
srityj neatsilikus nuo “buržu
azinių” valstybių.

Kiek tų dujų pridirbta šian
dien įvairiose valstybėse, kokios 
jos rųšies, niekas nepasakys-, 
nes\os gaminamos slaptai, bet 
vokietis A. Rifling’as tvirtina, 
kad jau dabar karo sandeliai 
kai kurių valstybių užversti du
jomis, vadinamomis iperit’u. 
Jos, paleistos iš orlaivio, krenta 
pavidale rasos. Nereikalinga, 
jų įtraukti į vidų, užtenka, kad 
jos paliestų kūnų ir žmogus 
nuo jų apanka, po kiek laiko 
vėl praregi, l>et po to pradeda 
sirgti kūnų išmėto kraujuotos 
pūslės, .los veikia augmenis ir 
metalus.

Tas pats ^\. Rifling’as tvirti
na, kad mokslininkų laboratori
jose jau yra pagaminta lokių 
nematomų, nejaučiamų dujų, 
kuriomis žmogus be jokių kan
čių, staiga, nejučiomis taps už
muštas. .lis net sako, kad to-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli JGth St. Chicago, III.

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

rz i J j 8uo 9 iki II vai- ryte; 
r alandos nuo j^j g va|t vakare

Tcl. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, Iii.

Tel, Boulevard 2160
— Valandai — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos) 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578
•v

DR. NARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

J

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

Tel. Lafayette 4146
| nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo 6 jk( , va,_

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl -1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8.. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland A ve. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Bouleeard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615

G E R B. Naujienų įkai
tyto] os ir skaitytojai 

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

• L, -■ ■■ — •••

i
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Į MIESTO MAJORUS
Edward R. Litsinger, Republikonų Kandidatas į ŽINIOS

Chicagos miesto Majorus gimė ir augo musų Bridgeporte. 
Ėjo kasdien mokyklon su musų lietuviškais vaikais — 
berniukais ir mergaitėm. .Jisai paeina iš labai vargingos 
šeimos, — jisai pats sunkiai dirbo, vedė sąžiningą ir pa
dorų gyvenimą — ir šiandie žmonės jj žino, kaipo vieną 
įžymiausį asmenį Chicago j e.

Lietuvis lietuvį nušovė
Pereitą trečiadienį savo res

torane ir minkštųjų gėrimų įs
taigoj prie 1203 S. 52 Avė.
(5145 Rosevelt Road), Cicero, 
tapo nužudytas lietuvis Joseph 
Yoknis, 30 m., 1637 So. 50 Ct., 
Cicero, buvęs policistas. Nušo
vė jį kitas lietuvis John Valiu
lis, kuris pas jį dirbo už patar
nautoją ir tik kelios dienos at
gal liko pašalintas iš darbo.

Valiulis pasekė Yoknį į prau
siamąjį kambarį ir ten paleido 
du šūvius Yokniui į nugarą. 
Kada policija atvyko Yoknis 
dar buvo gyvas, bet bevežant 
į ligoninę pasimirė. Valintis gi 
tapo areštuotas ir bus atiduotas 
grand jury, kad išneštų forma
li apkaltinimą už žmogžudybę. 
Valintis buvęs tiek girtas, kad 

'policija ilgą laiką negalėjusi su 
[juo susikalbėti.

Anthony Zimmer, 35 m., 
1918 Fremont St., negalėda- 
susitaikinti su savo pačią, su 
kuria jis persiskyrė metai at
gal, savo pačią Mrs. Anna 
Beck Zimmer pašovė ir gal 
mirtinai sužeidė ir paskui pats 
nusišovė. šaudimas įvyko jo 
pačios namuose 1819 Fremont 
St., matant jos dukterei Anria 
Beck, 14 m.

IŠBRAUKĖ 20,000 BALSUO
TOJŲ.

Dr. Simaičio Pranešimas

Iš politikos lauko

Rinkimų komisionierių tary
ba išbraukė iš registracijos 
lapų vardus apie 20,000 balsuo
tojų, kurie neatėjo pasiaiškin
ti, kada jiems pranešta apie 
nužiūrėjimą netikrumo jų regi
stracijos. Daugelis jų galbūt 
yra išvažinėję ir nebegyvena 
senosiose vietose, bet daugelis 
yra ir tokių, kurie neatėjo pa
siaiškinti, ar ateiti pavėlavo, ir 
tuo budu neteko balsavimo tei
ses.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI

Vakar automobiliai užmušė 
dar keturius žmones, šiemet jie 
užmušė jau 111 žmonių.

Pranešu gerbiamai visuomenei, jog aš išvažiuoju Lietuvon, po dvidešimties 
metų nesimatymo su brangia musų tėvyne Lietuva ir savo motinėlė žilgalvėle, ku
rios čia apačioje matote paveikslėlį. Per pinkis metus mano pasekmingo gydymo 
Naprapatijos mokslo budu, gydau dabar ir gydysiu iki paskutiniai dienai mano iš
važiavimo Lietuvon. Tad visi tie, kurie baudžiatės eiti pas manęs gydytis, neatidė
liokite, o tučtuojau ateikite, nes jau labai trumpas laikas beliko’iki mano į Lietuvą 
išvažiavimo. Užsiimsiu gydymu ir Lietuvoj. . Apsigyevnsiu Žemaitijoj, Namakščių 
miestelyje, Raseinių apskričio, Lietuvių Liaudies Mokyklos Name. Jus, gerbiamieji, 
kurie turit Lietuvoj savo gimines ar pažįstamus, praneškit jiems mano adresą, nes 
prisiėjus reikalui, kad ir jie galėtų prie- manęs atsikreipti. Atsilankykit ir gydykities 
naprapatų mokslo budu.

Daktarui Simaičiui Padėkavonės Laiškai Už Išgydymą
.\api'apaiijos moKsio nuuu 

yra išgydomos “Neuralgia” — 
nervų nuožmus gėlimas, širdies 
ligos, reumatizmas, sausgėla, 
“Constipation”, sugedę silpni 
viduriai, dusulis-suntulis, kosu- 
lis, paralyžius, inkstų ir kraujo 
ligos.

gau strėnų gėlimu, kentėjau per
13 ištisų metų, ypatingai oro permainose labai

I Kas ką remia? Kas tikisi lai
mėti? Politikoj dalyvauja ir 
lietuviai

Suv. Valstijų Senatorius Chas. S. Deneen iš kairės 
pusės ir Edvvard R. Litsinger, kandidatas į Chicagos mie
sto majorus.

Sunkus darbas buvo jo įpročiu dar seniai, kuomet ji
sai dirbo Bridgeporte mažu būdamas. Jisai dirbo prie ped-

Paskutinėmis dienomis vie
tos politikos lauke eina didelis 

i bruzdėjimas: šaukiami initin- 
igai, siuntinėjami laiškai, re- 
[ komendacijos, vedami ginčai 
politikos kliubuose ir visas 

(gyvenimas tartum virte verda. 
Lietuviai šiais metais irgi vei- 

■ kia daug smarkiau politikoje, 
j negu veikdavo iki šiol. Vienur, 
'būtent Town of Lake lietuviai

lerių ant vežimų, kuomet lankė pradinę mokyklą; paskuitturi net savo kandidatą į alder- 
irgi dienomis pats sau uždirbdavo ant pragyvenimo ir mo-,manus\ pon.‘\. Lieržinskį *l v*s* 
kyklos, o vakarais lankė teisių mokyklą. Jisai pats pada- aPie jj spiečiasi; kitur remta 
rė savo gyvenimą ir savo biznį sėkmingais, — tuo tarpu (,rau^iskus saV() relkalains žmo‘ 
yra dar jaunas, turtingas ir pilnas energijos ir spėkų. ne8,

i x x* i* x i* • i :x • Kas bus nominuotas majoru?Kiekvienam neturtingam lietuvim jaunuoliui Litam-. .
gėrio gyvenimas ir elgimąsi gali būti įkvėpimu ir pavyz- Politikos žinovai tvirtina, 
ližių. Jisai pats paeina iš paprastų žmonių — taip kad jis kad republikonų partijos kah- 

, Jisai žino ~ o miestą ir jo žmonių rei-'didatu liks ponas Thompson. 
Jisai dirbs Chicagos miesto naudai bu-' Lietuviai, kiek teko sužinoti, 

'daugumoj stoja už Thompsoną. 
•Už jį agituoja net ir kaikurle 
[demokratai, pavyzdžiui p. St. 
Į Kodis ir T. A. Stencel. Pats p. 
| Thompson irgi mano laimėti.t

Dabartinis majoras Dever,

kalus — vargui
damas jo Majoru lyginai taip stropiai, kaip kad jisai dir-' 
bo savo naudai. Jisai sutvarkys gatvekarių reikalą, pra
dės statyti požeipinj gelžkelį (subvvay) ir padarys Chica- 
gą saugia vieta visiems jos piliečiams.

Ypatos Laisvė
Daug dabar kalbama šioje rinkimuose šiame įdo

miausiame klausime į svetimšalius, bet dabar esančius — 
Amerikos piliečius.

Laike savo kampanijos p. Thompsonas savo locnu pa
rašu patvirtino pavelijimą laikyti saliunus atdarais nedėl- 
dieniais, — bet kuomet žmonės jį išrinko — jisai “nume
tė gurban“ tą dokumentą ir uždarė saliunus nedėldieniais. 
Jisai prižada ir dabar daug visokių dalykų, bet žmonės, 
kurie per tiek ilgą laiką klausėsi jo prižadu važiuoti už 
5 centus gatvekariais — šiandie jo prižadams jau nebe
tiki.

Musų žmonės, turintieji pilną teisę būti savo namuo
se savo locnais šeimininkais, kur jie tvarkosi pagal savo 
įpročiu ir geriausiu supratimu — ir kurie pilna teise ga
li protestuoti jeigu nuo jų atimamos tam tikros privilegi
jos arba kuomet jiems nepavelyta elgties pagal savo įpro
čių, paveldėtų nuo savo tėvelių — nori turėti savo miesto 
Majoru žmogų — suprantantį jų reikalus, jų būdą, gyve
nimą, papročius, žmogų paeinantį iš savo tarpo.

demokratų partijos kandidatas 
neturi oponentų ir į nominaci
jas eina tik dėl formos.

Kitas republikonų kandida
tas, p. Litsinger turi labai daug 
vilčių, bet kaip jam nusiduos, 
sunku pasakyti.

Aklei manų prospektai

7 vvardtf lietuviai nenusistatę. 
Čia jie menkai organizuoti ir 
nepaiso kas juos valdys.

9 wardę — pasidalinę: vierZ 
stoja už Govier; kiti už Klin- 
ger. Darbininkai daugiausia ta
riasi remti Klinger, todėl, kad 
jis yra darbininkas — stalio- 
rius.

Per 3 metus kentėjau nuo “Lumbago” 
raumeninio reumatizmo. Pakviečiau Dr. Ši
maitį į namus. Daktaras- gydė Naprapatijos 
mokslo budu. Pagijai! į 3 savaites. Dabar esu 
sveika ir linksma. Jums, brangus šio laiško 
skaitytojau, jei sergi, tu ar tavo kaimynas pa
tariu eiti pas jj. —Rozalija Mikalauskienė, 
721 W. 31 SI. Chicago, 111.

Jisai supranta ir žino darbo žmonių reikalus, nes ji
sai pats yra kilęs iš jų tarpo — su jais jisai augo, gyv 1>, 
vargo ir jiems jisai yra artimas ir savas. Jisai stovės ant 
sargybos jų reikalų. Dabos, kad nepavergta butų jų liuo- 
sybe, kad jų namai nebūtų policijos kratomi be tam tik
ro teismiško prisakymo, p. Litsingeris privers policiją da- 
lioti ir pildyti savo pareigas ir tuomi padarys Chicagos 
gatves saugiomis moterims ir vaikams, o ne vagims ir 
munšainieriams.

Chicagoj reikia sugabaus, ir sėkmingo biznieriaus, 
kuris užimtų Chicagos majoro vietą. P. Litsingeris, gy
venimo pradžia buvo varginga, nuolaidi, bet šiandie jisai 
yra vienas gabiausių ir įtekmingiausių biznierių. Jisai ne
klausys suktų “bosų“ — bet pildys žmonių įsakymus ir jų 
valią — jisai bus darbo žmonių majoru. Bus darbščiu, en
ergingu ir su savo energija suteiks dauginus darbo, dar
bo žmonėms. Savo patyrimu ir savo sąžiningumu jisai duos 
Chicagai ekonomišką, neišlaidą administraciją, ir tuomi 
sumažins taksas visiems namų savininkams.

Balsuok už Litsinger j “Chicago First and Prospcrity” 
VVashingtono gimimo dienoj, Vasario 22 d., taipgi už p. 
Harry E. Hoff ant miesto Clerko, p. Elbert E. Elmore ant 
miesto kasieriaus, nes jie eina ant vieno su p. Litsingeriu 
tikieto. Abudu vyru gerai žinomi kaipo sugabųs ir sąžinin
gi žmonės.

11 vvardo lietuviai stoja už 
btoonan. Noonan, sako suteikia 
žmonėms daug patarnavimo ir 
turi didelę galią politikoj.

12. vvardo Max Hencel pas 
lietuvius turi pirmenybę. Jis 
šiuose rinkimuose veda plačią 
kampaniją ir tikisi būt išrink
tu.

13 vvarde lietuviai turi savo 
kandidatą, p. Pioržinskį ir visi 
žada balsuoti už jį.

Kituose warduose lietuviai 
yra pasidalinę labiau ir bal
suos kaip katram išrodys ge
riau.

Sulyg dabartinių įstatymų, 
aldermanų nominacijų kaip ir 
nėra: jeigu kandidatas šiuo
se rinkimuose gauna 51 nuo
šimtį visų balsų, tuomi skaite

isi išrinktu; jeigu ne vienas ne
įgauna didžiumos, lai du dau- 
Iginusia gavusieji balsų yra bal
suojami antru kartu.

Amerikos madingiausia 
pirtis atsidarys 

pirmadieny
Roosevęlt pirtis ir hotelis su

teiks moderniškiausį valymo
si ir gydymosi patarnavimą

šioj “Naujienų” laidoj, skai
tytojai ras skelbimą nepapras
tos pirties, kuri atsidarys atei
nanti pirmadienį. Tenai bus 
geriausi įrengimai, kaip tai: 
plaukimui, gimnastikai, bolės 
svaidymui, saulės spindulių pir
tis ir daržas ant stogo. Tai 
bus tokio prašmatnumo ir ypa
tybių, kokių nebūdavo nė pa
garsėjusiose senovės Romos 
pirtyse, ir prie to dar pritai
kinti vėliausi šios gadynės pa
togumai ir parankamai. The 
Rooscvelt Baths and Hotel 
randasi 1131—1139 S. Kedzie 
gatvė, visai arti prie Boosevelt 
(12-tes) gatvės. Pirmadieny, 
atidarymo dienoje, yra kviečia
mi ir lietuviai dalyvauti iškil
mėse.

Pirties namas užima 5 augš- 
tus puikaus muro budinko. Pa
statymas ir įrengimas šio namo 
kainavo $1,000,000 ir pusantrų 
metų darbo.

Savininkais šios įstaigos yra: 
ponas Henry Sugar, jaunas ir 
talentingas namų bilda voto jas 
ir p. Juozas Siegel, žinomas 
real estate kontraktorius. Lei- 
chanko ir Esser firma buvo 
architektai ir inžinieriai.

Pirtis susideda iš sekamų 
departamentų:

Atskiri departamentai vy
rams ir moterims.

Pirtis atdara dieną ir naktį.
Turkiška pirtis aprūpina 750 

asmenų į dieną.
Rusiška pirtis aprūpina 1,500 

asmenų i diena.
Vanos aprūpina 1,500 asme

nų i dieną.
Taškančios vanos aprūpina 

2,000 asmenų į dieną.
160 miegamų kambarių — 

250 lovų.
150 atskirų rengimosi kam

barių dėl moterų, kurios nenori 
privatiško kambario.

750 atskirų šėpų dėl vyrų ne
norinčių privatiškų kambarių 
Puiki, didelė plaukykla skirtin
gomis valandomis dėl vyrų ir 
moterų.

Masažo kambariai su patyru
siais masažistais.

Elektros kabinetas, gydantys 
spinduliai, gerai įrengtos gim
nastikos, salės, bolių svaidynės, 
barbernė, grožės parloris, 
kriaučių šapa, skalbykla, val
gykla ir užkandžių kambarys.

Pirties gražumas ir švaru
mas yra nepaprastas ir daro 
labai jaukų įspūdį.

geidavo, taip kad iš negalės likdavau nuo darlnf^ Aš Kleofasa Jakavičienė sirgau inkstų ir 
namii', imdavo kelias savaites iki praeidavo 
kryžkaulio gėlimas. Gydžiaiis pas daug daktarų. 
Ėjau ir į “despensary”, tenai ėmiau Ex-Ray 
spindulių egzaminą. Surado dvi ligas, vaidną- 
mas “Lumbago’’»and “Scyatical Rheumatism”, 
ir gydė gyduolėmis, o l?et pagydyti negalėjo.

kraujo liga, lovoj išgulėjau čielą peiuitą vasarą, 
man gėlė strėnos, abidvi šlaunės, kaulai, imi 
krutinę, kankino įkiranti moteries mėnesinė li
ga, buvo skausmai tarpupetyj. Gydžiaus pas 
daug daktarų, bet jie manęs nepagydė. Skaity
dama dienraštį “Draugą” radau Dr. Šimaitį,

nnnnnnmaMmpaanannojaaaaaai — Reporteris Pupa.

Aš sužinojau apie gerbiamą daktarą Šimai
tį, pašaukiau jj į namus. Jis padarė Naprapa- 
tišką ištyrimą ant mano strėnų kryžkaulio; ten 
surado mano ligą. Gydė Naprapatijos mokslo 
budu. Po 10 Naprapatiškų bandymų aš pasida
riau daug liuosesnis. Iš viso paėmiau 40 Napra
patiškų gydymų. Dabar galiu dirbti kožną die
ną, galiu lankstytis, neturiu strėnuose skaus
mų nei oro permainuose jos negelia. Jau du 
metai praėjo kaip gydžiaus, esu sveikas ir po 
šiai dienai. Nuoširdžiai patariu savo draugams 
ir visiems tiems, kurie sergate, eiti prie jo gy
dytis. Jis laiko ofisą po No. 4652 So. Ashland 
Avė. šio rašto teisingumą liudiju savo pasira
šymu. —Ak.\ Žansitis, 4635 S. Wood St.

Naprapatų, pakviečiau jį į namus. Daktaras- pri
buvo, išegzaminavo mano ligų. Gydė Naprapa
tijos mokslo budu, davė instrukcijas kaip aš 
turiu užsilaikyti. Po trijų Naprapatiškų gydy
mų man pasidarė daug geriau - pradėjau at
sisėsti, vaikščioti, kaulų gėlimas sumažėjo. Dak
taras gydė per 5 savaites. Dabar esu visai svei
ka ir linksma. Už taip brangią dovanų — su
grąžinimų mano sveikatos, esu labai, labai dė- 

’kinga Dr. Šimaičiui. Neprivalau jo antrašo čio
nai nurodyti, nes jie visi išsigydę ligoniai žino 
kur jis laiko ofisą. Patariu draugėms ir visoms 
moterims, kurios sergate panašia liga, eiti prie 
jo gydytis. - Kleofasa Jakavičienė, 6803 So. 
Washtena\v Avė.

Aš, Helena Peterson, sirgau 
per daug metų “Lumbago” — 
raumenų reumatizmu taip, kad 
buvo sunku man, kaipo našlei 
pelnyti duoną. Sužinojusi apie 
Dr. Šimaitį, kreipiaus pas jį. 
Daktaras 4'gydė Naprapatijos 
mokslo budu, po šešių Napra
patiškų gydymų, aš pasijaučiau 
daug geriau, iš viso paėmiau 15
Naprapatiškų gydymų. Jau penki metai praėjo, 
kaip gydžiaus ir dabar esu sveika. —Helen Pe
terson. 2840 Fulton St., Chicago, 111.

Dr. Šimaitis išgelbėjo nuo 
operacijos Broniuką, mano sū
nų. Jis sirgo Penesaide. Dakta
ras išgydė sūnų Į 31 Naprapa- 
tiškus gydymus — be operaci
jos. Jau metai praėjo kuomet 
spnus gydėsi. Dabar jis yra nuo 
penesaidės visiškai sveikas. 
Petronėlė Mikulskienė (motina), 
4635 S. Wood St., Chicago, III.

Aš, Veronika Vizgard, sirgau 
reumatizmu, man skaudėjo abudu 
pašoniai, dešinysis polis, skaudėjo 
strėnos per 3 metus, turėjau sun
kų kvėpavimą—atsidusimą, netu
rėjau apetito valgyti, atsikėlusi 
iš ryto jaučiaus labai pavargusi, 
viduriai iškelti, pilni vėjo, labai
prakaitavau. Per savo geras drauges sužinojau 
apie Dr. Šimaitį, Naprhpatą, nes ir jas, mano 
drauges, tas pats daktaras išgydė. Aš nuėjau 
pas jį, daktaras išegzaminavo mane ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu. Po šešių Naprapa
tiškų gydymų man pasidarė daug geriau, pašo
mai nustojo gėlę, pradėjau gerai atsidusti iš 
ryto jaučiaus gerai. Ilsėjausi, gydžiausi per vie
nų mėnesį. Dabar esu visai sveika. Patariu ir 
tau, mielas šio laiško skaitytojau, jei sergi, eik 
pas Dr. Šimaitį gydytis. —Veronika Vizgard, 
4337 S. Hermitage Avė.

Naprapatas- Dr. Šimaitis išgelbėjo mane nuo 
iižuuodymo klaujo. Mano kraujas buvo užsi- 
fiuodinęs nuo kūdikio gimdymo ligos, l'aip kad 
nuo to pradėjo kilti didelės pūliuotos uotys — 
skauduliai, apimdami visų kūną. Aš išgulėjau 
du mėnesiu lovoj ir vienų savaitę ligoninėj. O 
mano sveikata ėjo vis blogyn ir blogyn. Skai
tydama dienraštį suradau Dr. Šimaitį, Napra- 
patą, kuris gydo visas ligas Naprapatijos moks
lo budu, jį pakviečiau į namus. Daktaras pri
buvo, padarė Naprapatiškų egzaminų ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu. Po trijų Naprapa
tiškų gydymų man pasidarė daug geriau. Gy
džiaus šiuo budu per tris savaites. Po kožno 
Naprapatiško gydymo jaučiaus ant viso kūno 
stipresnė. Naprapatijos mokslo budu gydoma 
prisikėliau iš lovos, kurioj 2 mėnesiu išgulėjau. 
Dabar esu visai sveika. Už tai dėkoju Dr. Ši
maičiui už išgydymų manęs. Nuoširdžiai patariu 
visiems, kurie sergate, eiti prie tokio daktaro 
gydytis. Savo ranka pasirašiusi liudiju šito raš
to teisingumą. Teofile Rūbelis arba Jurevi
čienė, 2153 W. 24 St., Chicago^ III.

Valandos: Nuo 1 iki 8 vak.

Mariutė, mano duktė, sirgo 
širdies liga. Buvo liesa, išblyš
kusi, svaigdavo jos galvelė. 
Dūktirį vedžiau prie paprastų 
daktarų, daktarai išpiove jai ir 
tonsilus, o mano duktė blogyn 
ėjo. Sužinojusi apie Dr. Šimaitį, 
Naprapatų,, nusivedžiau dukte
rį pas jį. Daktaras išegzamina
vo Naprapatiškai ir gydė Nap-

rapatijoS mokslo budu. Duktė pagijo nuo šir
dies ligos, nei jai galva nesvaigsta, jau metai 
laiko praėjo, kuomet ji gydėsi. Dabar ji yra vi
sai sveika. Aš pati -džiaugiuos dukters sveikata. 
Už tai dėkoju daktarui Šimaičiui, kuris laiko 
ofisą, po num. 1652 So. Ashland avė., už išgy
dymų mano dukters. Iš tikrųjų patariu kreiptis 
su tokiomis ligomis prie jo. (Motina Marcijo- 
na Marozienė, 4608 So. Wood St., Chicago, 111.

Aš kentėjau nuo širdies ligos per du metu, 
pagaliaus kreipiaus pas Dr. Šimaitį. Jis gydė 
Naprapatiškai, pagijai! į 10 Naprapatiškų gy
dymų. l’ž išgydymų esu daktarui labai dėkinga. 
—Kirs. M. Petrauskas, 721 \V. 31 St., Chicago.
Illinois.

Nedėlioj nuo 1 iki 3 p. p.

4652 So. Ashland Avė. Chicago, Illinois
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BALSUOKIT UŽ SAVO ŽMOGŲ BRIDGEPORTIETĮjCHICAGOS(♦p '♦l * ♦ * * * * ♦ ♦ ♦ PAŠOVĖ PAČIĄ, PAS NUSI- 
ŠOVĖ

j MIESTO MAJORUS
Edward R. Litsinger, Republikonų Kandidates j 

Chicagos miesto Majorus gimė ir augo musy Bridgeporte. 
Ėjo kasdien mokyklon su musų lietuviškais vaikais — 
berniukais ir mergaitėm. Jisai paeina iš labai vargingos 
šeimos, — jisai pats sunkiai dirbo, vedė sąžiningų ir pa
dorų gyvenimų — ir šiandie žmonės jį žino, kaipo vienų 
įžymiausį asmenį Chicagoje.

ŽINIOS
Lietuvis lietuvį nušovė
Pereitą trečiadienį savo res

torane ir minkštųjų gėrimų įs
taigoj prie 1203 S. 52 Avė.

Anthony Zimmer, 35 m., 
1918 Fremont St., negalėda- 
susitaikinti su savo pačią, su 
kuria jis persiskyrė metai at
gal, savo pačių Mrs. Anna 
Beck Zimmer pašovė ir gal 
mirtinai sužeidė ir paskui pats 
nusišovė. šaudimas įvyko jo 
pačios namuose 1819 Fremont 
St., matant jos dukterei Anria 
Beck, 14 m.

Dr. Simaičio Pranešimas
(5145 Bosevelt Boad), Cicero, 
tapo nužudytas lietuvis Joseph 
Yoknis, 30 m., 1637 So. 50 Ct., 
Cicero, buvęs policistas. Nušo
vė jį kitas lietuvis John Valin- 
tis, kuris pas jį dirbo už patar
nautojų ir tik kelios dienos at
gal liko pašalintas iš darbo.

IŠBRAUKĖ 20,000 BALSUO
TOJŲ.

Dr. Šimaičio 
motina

Valiutis pasekė Yoknį į prau
siamąjį kambarį ir ten paleido 
du šūvius Yokniui į nugarą. 
Kada policija atvyko Yoknis 
dar buvo gyvas, bet bevežant 
į ligoninę pasimirė. Valintis gi 
tapo areštuotas ir bus atiduotas 
grand jury, kad išneštų forma
li apkaltinimą už žmogžudybę. 
Valintis buvęs tiek girtas, kad 
policija ilgą laiką negalėjusi su 
juo susikalbėti.

Rinkimų komisionierių tary
ba išbraukė iš registracijos 
lapų vardus apie 20,000 balsuo
tojų, kurie neatėjo pasiaiškin
ti, kada jiems pranešta apie 
nužiūrėjimą netikrumo jų regi
stracijos. Daugelis jų galbūt 
yra išvažinėję ir nebegyvena 
senosiose vietose, bet daugelis 
yra ir tokių, kurie neatėjo pa
siaiškinti, ar ateiti pavėlavo, ir 
tuo budu neteko balsavimo tei
sės.

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI

Iš politikos lauko
Kas ką remia? Kas tikisi lai

mėti? Politikoj dalyvauja ir 
lietuviai

Paskutinėmis dienomis vie
tos politikos lauke eina didelis 

(bruzdėjimas: šaukiami mitin- 
igai, siuntinėjami laiškai, re- 
! komendacijos, vedami ginčai 

Suv. Valstijų Senatorius Chas. S. Deneen iš kairės politikos kliubuose ir visas 
pusės ir Edward R. Litsinger, kandidatas į Chicagos mie-j gyvenimas tartum virte verda, 
sto majorus. Lietuviai šiais metais irgi vei-

’ kia daug smarkiau politikoje, 
Sunkus darbas buvo jo įpročiu dar seniai, kuomet ji-j negu veikdavo iki šiol. Vienur, 

sai dirbo Bridgeporte mažu būdamas. Jisai dirbo prie ped-, būtent Town oi Lake lietuviai I 
Joriu ant vežimų, kuomet lankė pradinę mokyklų; paskuitturi net savo kandidatą į alder- 
irgi dienomis pats sau uždirbdavo ant pragyvenimo ir mo-(manus» pom\. pieržinskį ,r Vlsl 
kyklos, o vakarais lankė teisių mokyklų. Jisai pats pada-*pie ii sPlcciasi> -kitur remla 
rė savo gyvenimų ir savo bizni sėkmingais, — tuo tarpu draugiškus savo reicaams žmo- 
yra dar jaunas, turtingas ir pilnas energijos ir spėkų. ne8.

Vakar automobiliai užmušė 
dar keturius žmones, šiemet jie 
užmušė jau 111 žmonių.

Amerikos madingiausia 
pirtis atsidarys 

pirmadieny
Roosevęlt pirtis ir hotelis su

teiks moderniŠkiausį valymo
si ir gydymosi patarnavimą

x !• x Kas bus nominuotas majoruKiekvienam neturtingam iietuvim jaunuoliui Litsin
Politikos žinovai tvirtina, 

•tijos kan-
> Thompson. J II V7 O SL141 M UlllV / *1 jv .  ---- . * l

kalus — vargus. Jisai dirbs Chicagos miesto naudai bu-' Lietuviai, kiek teko sužinoti, 
damas jo Majoru lyginai taip stropiai, kaip kad jisai dir- daugumoj stoja už Thompson^, 
bo savo naudai. Jisai sutvarkys gatvekarių reikalų, pra- * ž ii agituoja net ir kaikune 
dės statyti požeminį gelžkelį (subway) ir padarys Chica- ^ren??kratl‘!’ l)av«yz(,zlul p St. 
ga saugia vieta visiems jos piliečiams. , L. , ■* * * J ' Thompson irgi mano laimėti.

ger io gyvenimas ir elgimąsi gali būti Įkvėpimu ir pavyz
džiu. Jisai pats paeina iš paprastų žmonių — taip kad jis kad republikonų partij 
juos gerai pažįsta. Jisai žinc o miestų ir jo žmonių rei- didatu liks ponas 
L uinu.- _  vururnc licni rlirhv 4 hirntrn< miesto naudai hn- Lietuviai, kiek teko

Y pa tos Laisvė
Daug dabar kalbama šioje rinkimuose šiame Įdo

miausiame klausime į svetimšalius, bet dabar esančius — 
Amerikos piliečius.

Laike savo kampanijos p. Thompsonas savo locnu pa
rašu patvirtino pavelijimų laikyti saliunus atdarais nedėl- 
dieniais, — bet kuomet žmonės jį išrinko — jisai “nume
tė gurban” tų dokumentą ir uždarė saliunus nedėldieniais. 
Jisai prižada ir dabar daug visokių dalykų, bet žmonės, 
kurie per tiek ilgų laikų klausėsi jo prižadu važiuoti už 
5 centus gatvekariais — šiandie jo prižadams jau nebe
tiki.

Musų žmonės, turintieji pilnų teisę būti savo namuo
se savo locnais šeimininkais, kur jie tvarkosi pagal savo 
įpročiu ir geriausiu supratimu — ir kurie pilna teise ga
li protestuoti jeigu nuo jų atimamos tam tikros privilegi
jos arba kuomet jiems nepavelyta elgties pagal savo įpro
čių, paveldėtų nuo savo tėvelių — nori turėti savo miesto 
Majoru žmogų — suprantantį jų reikalus, jų būdų, gyve
nimų, papročius, žmogų paeinantį iš savo tarpo.

Dabartinis majoras Dever, 
demokratų partijos kandidatas 
neturi oponentų ir į nominaci
jas eina tik dėl formos.

Kitas republikonų kandida
tas, p. Litsinger turi labai daug 
vilčių, bet kaip jam nusiduos, 
sunku pasakyti.

Aklermanų prospektai
7 vvarde lietuviai nenusistatę. 

Čia jie menkai organizuoti ir 
nepaiso kas juos valdys.

9 vvarde — pasidalinę: vierZ 
stoja už Govier; kiti už Klin- 
ger. Darbininkai daugiausia ta
riasi remti Klinger, todėl, kad 
jis yra darbininkas — stalio- 
rius.

Šioj “Naujienų” laidoj, skai
tytojai ras skelbimą nepapras
tos pirties, kuri atsidarys atei
nantį pirmadienį. Tenai bus 
geriausi įrengimai, kaip tai: 
plaukimui, gimnastikai, bolės 
svaidymui, saulės spindulių pir
tis ir daržas ant stogo. Tai 
bus tokio prašmatnumo ir ypa
tybių, kokių nebūdavo nė pa
garsėjusiose senovės Romos 
pirtyse, ir prie to.*dar pritai
kinti vėliausi šios gadynės pa
togumai ir parankamai. The 
Koosevelt Baths and Hotel 
randasi 1131—1139 S. Kedzie 
gatvė, visai arti prie Boosevelt 
(12-tos) gatvės. Pirmadieny, 
atidarymo dienoje, yra kviečia
mi ir lietuviai dalyvauti iškil
mėse.

Pirties namas užima 5 augš- 
tus puikaus muro budinko. Pa
statymas ir įrengimas šio namo 
kainavo $1,000,000 ir pusantrų 
metų darbo.

Savininkais šios įstaigos yra: 
ponas Henry Sugar, jaunas ir 
talentingas namų budavotojas 
ir p. Juozas Siegel, žinomas 
real estate kontraktorius. Lei- 
chanko ir Esser firma buvo 
architektai ir inžinieriai.

Pirtis susideda iš 
departamentų:

sekamų

Jisai supranta ir žino darbo žmonių reikalus, nes ji
sai pats yra kilęs iš jų tarpo — su jais jisai augo, gyveno, 
vargo ir jiems jisai yra artimas ir savas. Jisai stovės ant 
sargybos jų reikalų. Dabos, kad nepavergta butų jų liuo- 
sybė, kad jų namai nebūtų policijos kratomi be tam tik
ro teismiško prisakymo, p. Litsingeris privers policijų da
linti ir pildyti savo pareigas ir tuomi padarys Chicagos 
gatves saugiomis moterims ir vaikams, o ne vagims ir 
munšainieriams.

11 wardo lietuviai stoja už 
Noonan. Noonan, sako suteikia 
žmonėms daug patarnavimo ir 
turi didelę galią politikoj.

12. vvardo Max Ilencel pas 
lietuvius turi pirmenybę. Jis 
šiuose rinkimuose veda plačią 
kampaniją ir tikisi būt išrink
tu.

Chicagoj reikia sugabaus, ir sėkmingo biznieriaus, 
kuris užimtų Chicagos majoro vietų. P. Litsingeris, gy
venimo pradžia buvo varginga, nuolaidi, bet šiandie jisai 
yra vienas gabiausių ir Įtekmingiausių biznierių. Jisai ne
klausys suktų “bosų“ — bet pildys žmonių įsakymus ir jų 
valių — jisai bus darbo žmonių majoru. Bus darbščiu, en
ergingu ir su savo energija suteiks daugiaus darbo, dar
bo žmonėms. Savo patyrimu ir savo sąžiningumu jisai duos 
Chicagai ekonomiškų, neišlaidų administracijų, ir tuomi 
sumažins taksas visiems namų savininkams.

Balsuok už Litsingerį “Chicago First and Prosperity” 
VVashingtono gimimo dienoj, Vasario 22 d., taipgi už p. 
Harry E. Hoff ant miesto Clerko, p. Elbert E. Elmore ant j* 
miesto kasieriaus, nes jie eina ant vieno su p. Litsingeriu 
tikieto. Abudu vyru gerai žinomi kaipo sugabųs ir sąžinin
gi žmonės.

13 vvarde lietuviai turi savo 
kandidatą, p. Pieržinskį ir visi 
žada balsuoti už jį.

Kituose warduose lietuviai 
yra pasidalinę labiau ir bal
suos kaip katram išrodys ge
riau.

Sulyg dabartinių įstatymų, 
aldermanų nominacijų kaip ir 
nėra: jeigu kandidatas šiuo
se rinkimuose gauna 51 nuo
šimtį visų balsų, tuomi skaite

isi išrinktu; jeigu nū vienas ne
įgauna didžiumos, lai du dau- 
Igiausia gavusieji balsų yra bal
suojami antru kartu.

Atskiri departamentai vy
rams ir moterims.

Pirtis atdara dieną ir naktį.
Turkiška pirtis aprūpina 750 

asmenų į dieną. >
Rusiška pirtis aprūpina 1,500 

asmenų į dieną.
Vanos aprūpina 1,500 asme

nų į dieną.
Tviskančios vanos aprūpina 

2,000 asmenų į dieną.
160 miegamų kambarių —♦ 

250 lovų.
150 atskirų rengimosi kam

barių dėl moterų, kurios nenori 
privatiško kambario.

750 atskirų šėpų dėl vyrų ne
norinčių privatiškų kambarių 
Puiki, didelė plaukykla skirtin
gomis valandomis dėl vyrų ir 
moterų.

Masažo kambariai su patyru
siais masažistais.

Elektros kabinetas, gydantys 
spinduliai, gerai įrengtos gim
nastikos, salės, bobų svaidynės, 
barbernū, grožės parloris, 
kriaučių šapa, skalbykla, val
gykla ir užkandžių kambarys.

Pirtįes gražumas ir švaru
mas yra nepaprastas ir daro 
labai jaukų įspūdį.

— Reporteris Pupa.

Pranešu gerbiamai visuomenei, jog aš išvažiuoju Lietuvon, po dvidešimties 
metų nesimatymo su brangia musų tėvyne Lietuva ir savo motinėlė žilgalvėle, ku
rios čia apačioje matote paveikslėlį. Per pinkis metus mano pasekmingo gydymo 
Naprapatijos mokslo budu, gydau dabar ir gydysiu iki paskutiniai dienai mano iš
važiavimo Lietuvon. Tad visi tie, kurie baudžiatės eiti pas manęs gydytis, neatidė
liokite, o tučtuojau ateikite, nes jau labai trumpas laikas beliko'iki mano į Lietuvą 
išvažiavimo. Užsiimsiu gydymu ir Lietuvoj. . Apsigyevnsiu Žemaitijoj, Namakščių 
miestelyje, Raseinių apskričio, Lietuvių Liaudies Mokyklos Name. Jus, gerbiamieji, 
kurie turit Lietuvoj savo gimines ar pažįstamus, praneškit jiems mano adresą, nes 
prisiėjus reikalui, kad ir jie galėtų prie manęs atsikreipti. Atsilankykit ir gydykities 
naprapatų mokslo budu.

Daktarui Simaičiui Padekavones Laiškai Už Išgydymą
Per 3 metus kentėjau nuo “Lumbago” 

raumeninio reumatizmo. Pakviečiau Dr. Ši
maitį į namus. Daktaras- gydė Naprapatijos 
mokslo budu. Pagijau į 3 savaites. Dabar esu 
sveika ir linksma. Jums, brangus šio laiško 
skaitytojau, jei sergi, tu ar tavo kaimynas pa
tariu eiti pas jį. —Rozalija Mikalauskienė, 
724 W. 31 St. Chicago, III.

Naprapatijos mokslo budu 
yra išgydomos “Ncuralgia” — 
nervų nuožmus gėlimas, širdies 
ligos, reumatizmas, sausgėla, 
“Constipation”, sugedę silpni 
viduriai, dusulis-suntulis, kosu- 
lis, paralyžius, inkstų ir kraujo 
ligos.

Aš, Aleksandras Žansilis, sir
gau strėnų gėlimu, kentėjau per
13 ištisų metų, ypatingai oro permainose labai 
geidavo, taip kad iš negalės likdavau nuo darbo 
namie, imdavo kelias savaites iki praeidavo 
kryžkaulio gėlimas. Gydžiaus pas daug daktarų. 
Ėjau ir į “despensary”, tenai ėmiau Ex-Ray 
spindulių egzaminą. Surado dvi ligas, vaidną- 
mas “Lumbago’’»and “Scyatical Rheumatism”, 
ir gydė gyduolėmis, o bet pagydyti negalėjo.

Aš sužinojau apie gerbiamą daktarą Šimai
tį, pašaukiau jį į namus. Jis padarė Naprapa- 
tišką ištyrimų ant mano strėnų kryžkaulio; ten 
surado mano ligą. Gydė Naprapatijos mokslo 
budu. Po 10 Naprapatiškų bandymų aš pasida
riau daug liuosesnis. Iš viso paėmiau 40 Napra
patiškų gydymų. Dabar galiu dirbti kožną die
ną, galiu lankstais, neturiu strėnuose skaus
mų nei oro permainuose jos negelia. Jau du 
metai praėjo kaip gydžiaus, esu sveikas ir po 
šiai dienai. Nuoširdžiai patariu savo draugams 
ir visiems tiems, kurie sergate, eiti prie jo gy
dytis. Jis laiko ofisų po No. 4652 So. Ashland 
Avė. šio rašto teisingumą liudiju savo pasira
šymu. —Akx Žansitis, 4635 S. Wood Št.

Aš Kleofasa Jakavičienė sirgau inkstų ir 
kraujo liga, lovoj išgulėjau čiclą pereitą vasarą, 
man gėlė strėnos, abidvi šlaunės, kaulai, po 
krutinę, kankino jkiranti moteries mėnesinė li
ga, buvo skausmai tarpupetyj. Gydžiaus pas 
daug daktarų, bet jie manęs nepagydė. Skaity
dama dienraštį “Draugą” radau Dr. Šimaitį, 
Naprapatų, pakviečiau jį į namus. Daktaras- pri
buvo, išegzaminavo mano ligų. Gydė Naprapa
tijos mokslo budu, davė instrukcijas kaip aš 
turiu užsilaikyti. Po trijų Naprapatiškų gydy
mų man pasidarė daug geriau pradėjau at
sisėsti, vaikščioti, kaulų gėlimas sumažėjo. Dak
taras gydė per 5 savaites. Dabar esu visai svei
ka ir linksma. Už taip brangią dovaną — su
grąžinimą mano sveikatos, esu labai, labai dė
kinga Dr. Šimaičiui. Neprivalau jo antrašo čio
nai nurodyti, nes jie visi išsigydę ligoniai žino 
kur jis laiko ofisą. Patariu draugėms ir visoms 
moterims, kurios sergate panašia liga, eiti prie 
jo gydytis. —Kleofasa Jakavičienė, 6803 So. 
Washlenaw Avė.

Aš, Helena Peterson, sirgau 
per daug metų “Lumbago” — 
raumenų reumatizmu taip, kad 
buvo sunku man, kaipo našlei 
pelnyti duoną. Sužinojusi apie 
Dr. Šimaitį, kreipiaus pas jį. 
Daktaras gydė Naprapatijos 
mokslo budu, po šešių Napra
patiškų gydymų, aš pasijaučiau 
daug geriau, iš viso paėmiau 15

Aš, Veronika Vizgard, sirgau 
reumatizmu, man skaudėjo abudu 
pašoniai, dešinysis pelis, skaudėjo 
strėnos per 3 metus, turėjau sun
kų kvėpavimą—atsidusimą, netu
rėjau apetito valgyti, atsikėlusi 
iš ryto jaučiaus labai pavargusi,

Naprapatiškų gydymų. Jau penki metai praėjo, 
kaip gydžiaus ir dabar esu sveika. —Helen Pe- 
terson. 2840 Fulton St., Chicago, III.

Dr. Šimaitis išgelbėjo nuo 
operacijos Broniuk^., mano sū
nų. Jis sirgo Penesaide. Dakta
ras išgydė sūnų į 31 Naprapa- 
tiškus gydymus — be operaci
jos. Jau metai praėjo kuomet 
spnus gydėsi. Dabar jis yra nuo 
pehesaidės visiškai sveikas. 
Petronėlė Mikulskienė (motina), 
4635 S. Wood St., Cliicago, III.

viduriai iškelti, pilni vėjo, labai 
prakaitavau. Per savo geras drauges sužinojau 
apie Dr. Šimaitį, Naprhpatą, nes ir jas, mano 
drauges, tas pats daktaras išgydė. Aš nuėjau 
pas jį, daktaras išegzaminavo mane ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu. Po šešių Naprapa
tiškų gydymų man pasidarė daug geriau, pašo
niai nustojo gėlę, pradėjau gerai atsidusti iš 
ryto jaučiaus gerai, llsejausi, gydžiausi per vie
ną mėnesį. Dabar esu visai sveika. Patariu ir 
tau, mielas šio laiško skaitytojau, jei sergi, eik 
pas Dr. Šimaitį gydytis. —Veronika Vizgard, 
4337 S. Hermitage Avė.

Naprapatas Dr. Šimaitis išgelbėjo mane' nuo 
nžnuodymo kiaujo. Mano kraujas buvo užsi- 
nuodinęs nuo kūdikio gimdymo ligos. Taip kad 
nuo to pradėjo kilti didelės pūliuotos uotys — 
skauduliai, apimdami visą kūną. Aš išgulėjau 
du mėnesiu lovoj ir vieną savaitę ligoninėj. O 
mano sveikata ėjo vis blogyn ir blogyn. Skai
tydama dienraštį suradau Dr. Šimaitį, Napra- 
patą, kuris gydo visas ligas Naprapatijos moks
li budu, jį pakviečiau į namus. Daktaras pri
buvo, padarė Naprapatiškų egzaminų ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu. Po trijų Nnprapa- 
tįškų gydymų man pasidarė daug geriau. Gy
džiaus šiuo budu per tris savaites. Po kožno 
Naprapatiško gydymo jaučiaus ant viso kūno 
stipresnė. Naprapatijos mokslo budu gydoma 
prisikėliau iš lovos, kurioj 2 mėnesiu išgulėjau. 
Dabar esu visai sveika. Už tai dėkoju Dr. Ši
maičiui už išgydymą rtianęs. Nuoširdžiai patariu 
visiems, kurie sergate, eiti prie tokio daktaro 
gydytis. Savo ranka pasirašiusi liudiju šito raš
to teisingumą. Teofile Bubelis arba Jurevi
čienė, 2153 W. 24 St., Chicago^ III.

Mariutė, mano duktė, sirgo 
širdies liga. Buvo liesa, išblyš
kusi, svaigdavo jos galvelė. 
Dukterį vedžiau prie paprastų 
daktarų, daktarai išpiovė jai ir 
tonsilus, o mano duktėf4)logyn 
ėjo. Sužinojusi apie Dr.Vsimaitį, 
Naprapatų,, nusivedžiau dukte
rį pas jį. Daktaras išegzamina- 
vo Naprapatiškai ir gydė Nap-

rapatijoš mokslo budu. Duktė pagijo nuo šir
dies ligos, nei jai galva nesvaigsta, jau metai 
laiko praėjo, kuomet ji gydėsi. Dabar ji yra vi
sai sveika. Aš pati džiaugiuos dukters sveikata. 
Už tai dėkoju daktarui Šimaičiui, kuris laiko 
ofisą po num. 4652 So. Ashland avė., už išgy
dymų mano dukters. Iš tikrųjų patariu kreiptis 
su tokiomis ligomis prie jo. (Motina Marcijo- 
na Marozienė, 4608 So. \Vood St., Chicago, 111.

Aš kentėjau nuo širdies ligos per du metu, 
pagalinus kreipiaus pas Dr. Šimaitį. Jis gydė 
Naprapatiškai, pagijau į 10 Naprapatiškų gy
dymų. Už išgydymų esu daktarui labai dėkinga. 
- Mrs. M. Petrauskas, 721 \V. 31 SI., Chicago. 
Illinois.

Valandos: Nuo 1 iki 8 vak. Nedėlioj nuo 1 iki 3 p. p.

4652 So. Ashland Ava. Chicago, Illinois
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Lovių vanos karidoriose moterų 
sekcijoj. Dideli kambaruV Di
deli patogus loviai.
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Gražus iš baltu tile plaukio
jimui prūdas, trigubos filtra
cijos ir nuolat atšviežinamas 
vanduo. Vanduo nuolat lai
komas tinkamoje temperatū
roje. yra smagiausias.
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Laiptai j didjjj prieangi. 
Durys dešinėj pusėj j bar- 
bernę; durys kairiojoj pu
sėj i ręstaurantu.

Therapeutic spray budelės 
su kon trolio ja mu baksu 
Turkiškų pirčių Depart- 
mente. Keturi budai gy
dymų visokių nerviškų 

Į suirimu, neuritis, reuma- 
tizino ir t. t.
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Vyrama prausynės kambarys, didelis, iš balto tile, yra lietaus lašai, 
masažams stalas, nusimazgojimui benčiai ir t. t. šalę, Rusiškos pir
ties departmentas ir plaukiojimui prūdas. Del vyrų “mickve” (re
ligiškiems pasimaudymams prūdas) dešinėj pusėj.

■

ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAI - BARBERNE 
BEAUTY PARLOR - SIUVĖJAI - RESTAURANTAS

Publikos Apžiūrėjimui

Panedely, V asario 21
Bus Penkios Orkestros
Vieši Šokiai
Perstatymas
Bathing

f

Beauties

Įžanga Dykai!
Pilnai Įrengti Skyrium Departmentai 

Del Vyrų Ir Moterų
Plaukiojimui Prūdas — Gymnastikai 

Hand Bali Courts
Privatiški Miegojimui Kambariai

ROOSEVELT 
BATHS& HOTEL

Kedzie Netoli Roosevelt
c
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Vilniaus Vari. K-tas ir 
Dr. J. Basanavičiaus 

mirtis
Atėjus liūdnai žiniai, kad 

musų didžiausias veikėjas ir 
tautos žadintojas yra miręs, 
Vilniaus Vadavimo Komitetas
sušaukė vakar ekstra posėdį ir 
nutarė pasiųsti Vilniun telegra
mą išreiškiant gilų liūdesį dėl 
to nepaprasto įvykio.

Kad tinkamiau pagerbus tą 
didvyrį, kurs visą savo gyveni
mą buvo paskyręs Lietuvai,; 
minėtas Komitetas taipgi iš 
siuntė $25 uždėjimui vainiko 
ant Dr. J. Basanavičiaus kai»o. I

—V.

ULIJONA SH UPS’INSK 1EN fi 
Po tėvais Stanislavaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 17 dieną, 10:15 valan- 
<lx> ryte, ID27 m., au 1 aukęs 23 
metų imv* ii ** vi gimęn Kauno 
tlyboj, Joniškiu apskričio ir pa
rapija, paliko dideliame llUliU- 
dime vyrą Adomą, dvi dukteris 
Antoniną ir Valeriją, sūnų 
Aleksandrą, motinėlę J ievą ir 3 
brolius Tedaušius, Kazimieras ir 
Adolfas, o Lietuvoj 1 seserė. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2911 
W. 38th St.

Laidotuvės j vyks Panedėlyj, 
Vasario 21 dieną, 8 valandą ry
te iš namų j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Shupsin- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Motinėlė 
ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tei. Yds 1741.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yarda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenur, 
Tel. 14ifayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir f094 
SKYRIUS

3261 Auhurn Avė., Tel. Blrd. 3201 
u

r ■ 11 —- ------------ ■ ■" ■■ ’

Tel. Boulevard 4189

.4. MASALSKIS
Graborius

Mu.<ų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžieir.gas ir nebrangus, todėl 
ka< neturime išlaidų užlaikymu I 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
'kicajo, IIL

b — — ■ I ■! ——

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 VV, 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tei. Ganai 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto daili 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvinis, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Ckicigo

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

A. Vanagaičio pranešimas —
Komp. A. Vanagaitis prašo

mus pranešti sekamą žinią. R.1
LIETUVIAMS CHICAGOJ!

Jvyko didis smūgis musų 
tautai. Mirė Dr. J. Basanavi
čius. Ta liūdna žinia palietu 
visus ir mes visi gedulo skrais
te apsidengėm. Man skirtas be
nefisas, buvo pasipuošęs links
ma programa. Del a. a. Dr. J. 
Basanavičiaus mirties, progra
mą keičiu ir vietoj linksmybių, 
bus “Gėdulos Koncertas”.

Programų pradžia lygiai 8:15 
min. vai. vakare. Dalyvauja so- 
listai-tūs ir “Birutės” choras. 
Pritaikintos apeigos ir giesmės 
bus programoj. Jokio pasilinks
minimo ir šokių nebus.

Su pagarba,
— A. Vanagaitis.

Įspėjimas turintiems tikietus
Kaip buvo ruošiamasi, links

mai švęsti komp. A. Vanagai-
įčio benefisas, taip dabar su 
širdgėla tenka sutikti mirtis 

' musų Tautos Vado Dr. .1. Basa- 
’ navičiaus.

20 vasario Lietuvių Auditori- 
l.ioj liūdnai minėsime tą įvykį. 
!A. Vanagaitis parašė naują 
; ‘re<|ttiem” Dr. J. Basanavičiaus 
mirčiai. Vietoj “Trys Sesutės 

Į MundainutSu*’ įvyksta koncer- 

tas pritaikytas laidotuvėms.
“Birutė” rer.giasi tą įvykį 

'ypatingai paminėti. Dalyvaus 
artistai-dainininkai-cs su ged ti

pingais giedojimais. Ruošiama
si suteikti naujovių. — K.

Meilė
Kas yra svarbesnio, įdomes

nio ir paslaptingesnio už mei
lę? Poetai meilėj ieško sau į- 
kvėpimo, ją apdainuoja; veik 
visose apysakose tik apie mei
lę terašoma. Del meilės esą 
buvo vedami karai, papildomos 
įvairios piktadarybes; dėl tos 
pačios meilės buvo ir yra su
tveriami didžiausi darbai. Mei
lė gali žmogų nugramzdinti ar 
iškelti į nepasiekiamas aukšty
bes, padaryti nelaimingiausiu, 
ar laimingiausiu žmogumi.

Meilė yra galinga. Bet tuo 
pačiu laiku yra'ir slėpininga. 
Kas gi iš tikrųjų yra meilė? 
Niekas tikrai negali pasakyti; 
o jei kas ir bandys atsakys, tai 
vis kitokį atsakymą duos. Kiti 
net sako, kad meilės visai nė
ra.

Tai kas gi ištiktųjų yra ta 
meilė? | tai bus plačiai atsaky
ta rytoj, 10:30 vai. ryte, Liet. 
Auditorijoj, LSS. 4 kp. paskai
toj. Aiškins apie meilę Dr. A. 
J. Karalius, kuris kaipo gydy
tojas, be to studijuojąs filoso
fiją, psichologiją ir kitus toly
gius mokslus, gali daugiausia 
apie tai pasakyti. Visi kviečia
mi atvykti šios įdomios paskai
tos pasiklausyti.

Gerb. klausytojų prašome at
vykti laiku, kad galima, butų 
pažymėtu laiku pradėti paskai
tą, nes reikės paliuosuoti sve
tainę 12 vai. — S.

Clearing
Ir musų priemiestis susilau

kė gražaus lietuvių vakaro. Jį 
rengia ateinantį sekmaįienį, 
vasario 20 d., 6 vai. vak., SLA. 
182 kp. Vakaras bus Tovvn 
Hali salėj, prie 63 gat., netoli 
Central avė. Programą išpildyti 
atvyks iš Chicagos didelė vaikų 
draugijėlė Jaunoji Birutė — 
choras ir orkestras. Be to dar 
kalbės “Tėvynės” Redaktorius 
S. E. Vitaitis iš Nevv Yorko. 
Tokio žymaus kalbėtojo dar 
niekad čia neturėjome. Paskui 
bus šokiai.

Tai bus dar pirmas tokis di
delis vakaras Clearinge. Ir, be 
abejonės, visi Clcaringo lietu
viai jame busime. Bet mes 
kviečiame atsilankyti ir apielin- 
kės lietuvius — Argo, Stiek- 
ney, \ViiIgw Springs, ir k., nes 
ir jiems bus smagu pasisve
čiuoti musų vakare.

Vielinis.

[Pacific and Atlantic Photo | .
Rene 14t Uoste, tennis čempionas, kuris dabar išvirto daili 

ninku - piešėju. Jis yra francuzas.

SLA. 6-to apskr, maršru
tas p. St. Vitaičiui

Su tūlomis SLA. kuopomis 
jau susitvarkyta, bet keletas 
renkasi, kurios negali prisilai
kyti sau laiko. Gerbiami SDA. 
nariai privalote rimtai savo 
kolionijose pasidarbuoti, kad 
rengiamos prakalbos butų pa
sekmingos. Prakalbos įvyks 
šiose kolionijose:

182 kuopos, Clearing, 111. 
septintadieny, vasario 20 d., 
pradžia 6 vai. vak., Tovvn Hali 
prie 63 gat. ir Central Avė. 
Programa išpildys Jaunoji Bi- 
rutč. Kalbas p. Vitnitis ir uciv. 

Kodis. .
74-tos kuopos So. Chicago, 

antradieny, vakare, vasario 22 
d., 7 vai. p. Daniu no salėje, 
8756 Houston Avė. Kalbės p*. 
Vitaitis. '

Gary, Ind., rengia keli SLA. 
darbuotojai. Prakalbos įvyks 
kovo 2 d., International Insti
tute, pradžia 7 vak vak.

226 kuopos. Norui Side įvyks 
5 d. kovo, šeštadienio vakare, 
bus prakalbos, programas ir 
šokiai. Kitaip sakant jaunuolių 
įvezdinimas.

134-ta moterų kuopa rengia 
vasario 25 d., penktadienio va
kare, Brighton Park kolionijoj. 
—K. J. Semaška, apskr. sek.

North Side
Pabėgėliai gryžo

Pereitą savaitę buvo apleidę 
Chicagą ir išvažiavę link St. 
Louis trys jauni lietuvių ber
niukai: J. Spetyla, V. Čepaitis 
ir A. Mandel. Bet pristygę pi
nigų ir giminėms, pas kuriuos 
buvo nuvykę, patarus, vėl gry
žo į Chicagą pas tėvus. Kiek 
teko girdėti, bėgimo priežastis 
buvusi nenoras ilgiau lankyti 
mokyklą, o noras eiti dirbti. 
Visų trijų tėvai yra pasiturin
tys ir inteligentingi žmonės, 
todėl vertė savo vaikus tęsti 
mokslą ir net muzikos gerai 
pralavino. Tėvai, sako, sutiksią 
pabėgėlius leisti išbandyti, kaip 
“lengva” yra užsidirbti dolerį, 
tuomet jie patys panorės mo
kyklon gryžti.

Bolševikų įnešimas Savitar
pinėje.

Vasario 13 d. įvyko Chicagos 
Liet. Dr-jos Sav. Pas. mitin
gas. Narių atsilankė apie 200. 
Duoklių sumokėta virš $1,000.

Komunistai buvo pakėlę klau
simą, kad Draugija išrinktų sa
vo įgaliotinius į kokį tai anti
fašistinį komitetą kovai su fa
šizmu sviete. Jie mandagiai ir 
logingai aiškino, kad Lietuvos 
fašistai smurtu įsigavę į val
džią sunaikino ten pilietines 
laisves, išardė darbininkų or
ganizacijas ir mirtim' kovoja 
prieš kitokių pažiūrų žmones. 
Reikia, sako, visiems ir komu
nistams, ir socialistams, ir san- 
dariečiams sudaryti bendrą 
frontą kovai prieš Lietuvos 
reakcininkus. Čia jiems tapo 
pastebėta, kad kvietimas paei
na iš tų šaltinių (komunistų), 
kur nuoširdumo, ir sutarties pil
dymo nėra. Komunistai visame 
pasauly, išardė arba susilpnino 
darbininkų partijas ir unijas. 
Ardo ir kitas pažangias organi
zacijas. Jų partijai nepriklau
sančius darbininkus vadina

buržujais, šmeižia ir niekina. 
Kitų srovių darbuotojus pur
vais drapsto, jų mitinguose ne
tvarką daro. Pasitaikė vienur- 
kitnr socialistams ir sandaire- 
čiams rengti prakalbas bendrai, 
tai komunistų kalbėtojai visaip 
iškoneveikė kitų srovių kalbė
tojus. Net nuverstąją Lietu
vos valdžią, kuri ir komunis
tams buvo davusi laisvę, jie 
visaip dergė. Nurodyta, kad 
su šitokiais žmonėmis į jokį 
bendrą/darbą nėra galima ei^i. 
Komunistai teisinosi, kad tai 
nesąs jų partijos tas antifašis
tinis komitetas, nes jame daly
vaują jau keliolika draugijų, 
čia pastebėta jiems, kad tik 
Komu ii i m t, (į kon t rolivioj urnos
draugijos dalyvauja, o kitos 
ne. Už komunistų įnešimą bal
savo 7, prieš apie 70.

Savitarpinės nariai veik visi 
yra pažangus žmonės. Jie prie
šingi ir fašizmui, ir klerikaliz
mui ir bolševizmui — vadinasi, 
viskam, kas varžo pilietines lai
sves ir uždeda ant gyventojų 
diktatūrą. Jie piktinasi ir 
protestuoja, kada Lietuvos at
žagareiviai vartoja mirties 
bausmę politinėj kovoj. Bet jie 
negali eiti išvien su komunis
tais, kurio garbina diktatūrą ir 
mirties bausmę Rusijoj ir kurie 
vartoja nepadorius kelius kovoj 
su kitokių nuomonių žmonė
mis. — Prosy tojus.

Rytoj Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas.

Rytoj, 2:30 vai. po piet, 
North Sidės lietuviai apvaikš
čios Lietuvos Nepriklausomy
bes devynių metų sukaktuves. 
Aipvaikščiojimas bus Liuosybės 
svetainėje, 1822 W. Wabanlia 
Avė. Bus geri kalbėtojai ir mu- 
zikalis programas. Visi kviečia
mi atsilankyti ir apvaikščioti 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. — D.

Roselanc
Naujienų vietos kontestantai 

vienas už kitą lenktiniuojas, 
kad surinkti kuodaugiausia 
skaitytojų Naujienoms. Kiek
vienas nori būtį pirmuoju, h 
visi džiaugiasi, kad jiems seka
si, nes roselandiečiai labiausia 
Naujienas mėgsta ir jas dau
giausia skaito.

Pusžemaitis bolševikų gazie- 
toj, kad ir nebuvęs, sumanė kri
tikuoti LSM. Ratelio vaidinimą 
Aušros vakare. Jis sako girdė
jęs, kad vaidintojai rolių nemo
kėję ir šoko girti kokią tai vai
kų “lygą”, kad ji ot tai puikiai 
vaidinanti. Bet jis pats nebuvo 
ir nematė vaidinimo, jam buvo 
•daug svarbesnė kokia tai “sur- 
prise party’’ Chicagoj, negu pa
laikytas vietos Aušros- knygy
no, kurio kambariais labiausia 
bolševikai naudojasi. Už tą par- 
tę jis net susirietęs agitavo sa
vo Vilny, o Aušros vakarą, kad 
ir nebuvęs, kritikavo.

Ratelis Roselande veikia jau 
apie 14 metų ir visi žino, kad 
jis visuomet stengiasi pastatyti 
veikalus kaip galima geriausia, 
prie esamų aplinkybių. O kas- 
link Pusžemaičio giriamosios 
“lygos”, tai ji dar tik vieną ar 
dvejetą kartų pasirodė. Be abe
jo, joj yra gailių vaikų, bet vis
gi tai yra vaikai, o kuomet 
duodama jiems vaidinti suau
gusių roles, tai išeina nė šis, 
nė tas. — Ros.

Kelter Republikonu Kliubas 
remia Thompson^

Kadangi ularninke, vasario 
22, 1927, Chicagos balsuotojai 
bus pašaukti dėl išrinkimo 
Chicagos miesto majoro, kuris 
tiesioginiai gins musų miesto 
reikalus per sekamus keturis 
metus, labai svarbiose reikaluo
se, kaip tai Transportacijos ir 
atšaukimo vandens myterių pa
tvarkymo ir tt.

Ir kadangi, Hon. Wm. Hale 
Thompson yra padaręs gerinusį 
rekordą laike savo tarnavimo 
per aštuonis metus kaipo musų 
Majoras, dar iki šiol nei kieno 
neviršijantį, budavojime pro
greso ir pasisekimo.

Ii- Hon. Wm. Ilule
Thompson, kaipo kandidatas, 
ir vėl pasižadėjo veikti viosmis 
savo išgalėmis dėl atšaukimo 
Volsteado Akto. Jis yra vienati
nis slapiųjų (wet) kandidatas, 
ir yra žmogus, kuris visuomet 
rūpinosi miesto reikalais Ir vei
kė, nežiūrint jokių tautinių 
skirtumų.

Todėl, lai būna nutarta, kad 
Keller Republikonu Kliubas re
mia kandidatūrą Hon. Wm. 
<Hale Thompson j Majorus. 

. Charles S. Peterson j Miesto 
Iždininkus ir Hon. Patrick She- 
ridan į Miesto Klerkus. Mes 
prisižadame juos tinkamai rem
ti. Pasirašo:

Gus Wendling, Ward 
Committeeman, 

Vincent Piasechi, 
President,

John II. Kutschke, 
Secretary.

Iš Priežasties Mirties 
Dr. Jono Basanavičiaus

Rengimo Kompozitoriaus A. 
Vanagaičio Benefiso

Vasario 20, 1927
Lietuvių Auditorijoj

- 3133 So. Halsted St.
TRYS SESUTĖS
MUNŠAINUTĖS

Nebus Vaidinamas
Bus Gedulio Koncertas

Pagerbimui mirusio Lietu
vių tautos darbuotojo D-ro 
Jono Basanavičiaus. Kitas 
visas programas bus išpildy
tas kaip kad buvo garsina
ma. Taip kad programas 
bus geras, susidedantis iš 
įvairių muzikalių dalykų, 
kviečiame visus chicagie- 
čius atsilankyti į šį liūdną 
musų tautos darbuotojo pa
minėjimą.

Pradžia 8 vai. vakare 
Rengia BIRUTĖ

Pastaba: Katrie buvote 
pirkę tikietus vien dėl pa
matymo Trijų Sesučių mun- 
šainučių ir nenorėsite daly
vauti Gedulio Koncerte, pini
gus galėsite atsiimti prie 
kasos.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

/ei nori išmokti 
#erai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

CLASSIFIED ADS.
Announcements

____________ Rranešimai________

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

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Jau artinasi “Naujienų” eks
kursija Lietuvon ir laikas vi
siems pradėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ame
rikos piliečiais, yra labai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto su 
leidimu sugryšti, Lietuvos pas- 
portu ir kitais reikalingais do
kumentais, kurių gavimas už
ima pusėtinai laiko.

Kas tik rengiatės keliauti Lie
tuvon ateinančią vasarą, kreip
kitės į “Naujienas”, b čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpi narni ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradėki t rengtis tuojau.
NAUJIENOS

BUNCO PARTY
Rengia D-stė Lietuvos Duk

terų, trečiadieny, vasario Feb. 
23, 1927 B. Juciaus valgykloje, 
3241 So. Halsted St. pradžia 
7 vai. vakare. Inžanga 50c ypa- 
tai. Malonėkite visi a. t s ilsiiili _v- 

ti, nes bus daug gerų dovanų 
ir visi kartu praleisime sma
giai laiką.

Kviečia visus Komitetas.
Liet. Tcatr. Dr-jos šv. Martino 

mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, vasario 19 d., 7:30 vai. va
karo, šv. Jurgio parapijos svet., 32 
Place ir Auburn avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes «yra 
svarbus susirinkimas. —P. K., rašt.

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Draugija laikys savo mėnesinį su
sirinkimą vasario 20 d., Liet. Aud. 
svet., kaip 12 vai. dieną, kaip bu
vo nutarta iškelti susirinkimus į 
antrą penkiadienį iš priežasties, ne
buvimo svetainės, draugija laikys 
susirinkimus tom pačiom dienom, 
tik pradėti vieną valandą anksčiau.

K. Urnežis, nut. rašt.

North Side. — ALT. Sandaros 
23-čia kuopų rengia šokius ir balių 
šiame šeštadienio vakare, vasario 
19 d., Liuosybės salėje, 1822 Wa- 
bansia avė. Pradžia 7 vai. Grieš 
jaunuolių orkestras, galėsime pui
kiai visi pasilinksminti. Visus kvie
čiam atsilankyti. —Renginio Kom.

Paskaita apie meilę. — LSS 4 kp. 
ruošia paskaitą sekmadieny, vasa
rio 20 d., lygiai 10:30 vai. ryte, 
Liet. Auditorijos maž. ėsvet. Skai
tys Dr. A. Karalius, temoj: “Mei
lė”. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Nori h Side. — Sandaros 23 kuo
pos susirinkimas įvyks vasario 20, 
10 vai. r\to, Liuosybės svetainėj.

Komitetas.

Draugystės Lietuvos Gojaus mė
nesinis susirinkimas atsibus neda
lioj. vasario 2(1 d., 1 ;30 vaj. po pie
tų, Antano Bagdono svet., Union 
avė ir kampas 18 gal.. Visų narių 
atsilankymas labai yra reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Naujų narių alsiveskit.

Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, va
sario 20 d., 1:30 vai. po pietų, Mc- 
Kinlcy Park svetainėj. Būtinai turit 
būti šiame susirinkime nes bus 
daug svarbių dalykų svarstyti ir 
nepamirškite atsivesti po kelcti) 
naujų narių. —Jos. Eringis, rašt.

LMSA 2 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienio vakare, 8 vai., vasario 
19 d., .1. Lapaičio bute, 3311 Ever- 
green avė., 3 lubos. Nariai ateikite, 
nes vra svarbių reikalų aptarti.

Kp. Pirm.

Harvey, III. Dideles prakalbas 
rengia SLA. 289 kp. vasario 23 di. 
7:30 v. v., J. Piekarskio svet., 15709 
So Halsted St Kalbės atvažiavęs iš 
new Yorko Gencralis Centro Organi
zatorius S. E. Vitaitis. Jisai irgi yra 
“Tėvynės” redaktorium. Bus daug 
įdomaus pasiklausyti. Nepraleiskite 
progą. — Ateikite visi. Kviečia

—'■ Rengėjai.

‘‘Aušros Sūnų” repeticija bus šeš
tadienį, Raymoml Chapel, 8 v. vak. 
Visi veiksmai iš eilės. Prašome ne- 
sivėlinti.

Nirth Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia Lietuvos neprildausomybčs ap- 
vuikščiojimų nedėlioj, Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. Visi 
lietuviai susirinkite. :—Komitetas.

Max Hencel 12 wardo prakalbos 
įvyks nedėlioj sekamose vietose:

(ianzatlas Sehoo), II ir Whipple 
st., 1:30 v. ' po pietų.

šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
svet., 37 ir Paulina St., 3 v. po pie
tų. Visi piliečiai kviečiami daly
vauti.

Announcements
Pranešimai

Lietuvią Vyry ir Motery Pašel- 
pos Kliubo susirinkimas įvyks ne
imlioj, vas. 20 <1., kaip 1 vai. po 

pietų. Draugai ir draugės nepra
leiskit šio susirinkimo.

A. Martin, rašt.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS pusininkas į pel
ningą biznį su 800 dolerių. VVest 
2560.

PAIEŠKAU Jono Kriaučiūno ir 
Ludviko Krakausko, noriu susižino
ti; 20 metų atgal gyvenom Škotijoj, 
Anglijoj. Jie gyvena kur rytinėse ' 
valstijose. Atsišaukite šiuo antrašu: 

JOHN KAMINSKAS 
2555 W. 63rd Street 

Chicago, III.

PAIEŠKAI' draugo <lel susipaži
nimo. Jeigu kam patiksiu galėsim 
apsivesti. Aš esu moteris 30 metų 
amžiaus, divorsota, be vaikų, links
mutis budo, geltonų plaukų, mėly
nų akių, turiu biznį ir dar pinigų. 
Meldžiu prisiųsti laišką ir paveiks
lą, kas turit. A. M., 3210 S. Halsted 
St., Chicago, III., Bos 105.

For Rent
ANT rendos 2 ofiso ruimai ir 6 

ruimų fialas, labai tinkama vieta 
dėl lietuvio profesionalo. Antros 
lubos, naujas namas, apšildomas.

SAVININKAS
2512 W. 63r<! SI.

Prospect 3684
HBNDAl I kambariai, gasas ir 

elektra. Honda pigi. 938 VV. 31 PI.

■———■—KTO—te——I——

Furnished Room s
LIETUVIŲ MOTELIS

Pigiausiu vieta dėl darbininkų 
žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 į savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Gura vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER GADEIKO,
1606 Halsted St., Chicago.

LIETUVIŠKAS HOTELIS
1616 So. Halsted st.

Labai patogi vieta nevedu- 
siems vyrams. $2 savaitėj už 
kambarį ir guolį.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, arba merginom, garu apšil
domas, vėliausios mados, pusė bloko 
nuo karų linijos. Tel. Hemlock 0018.

REIKALINGAS, šviesus, Šil
tas kambarys, su valgiu arba 
be valgio. Atsišaukite laišku.

P. Sirus,
1739 So. Halsted St.

I’URNISHED Kooms vyrams su 
valgiu ar be. 725 \V. 16th St. 2 lu
bos.

PABENDAVOJIMUI pavieni kam
bariai. 2113 S. Halsted st.

HI*:NI>ON lurnišiolas kambarys, 
jaunam atsakančiam vyrui, gera 
trunsportacija. f3H(> S. Auburn avė.

Help Wanted—Male-Female 
J )arhininkų Reikia

PAIEŠKAU senos moteries arba 
vyro pridaboti vaikų man dirbant. 
Meldžiu atsišaukti po 5:30 p. m. 
1601 S. Halsted st., *'nd floor, fronl

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi
suki! ir pasikalbėkit su Mr. Liemens

SHEKEETON BKOS.
Subdividcrs and developęrs

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Central 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Rcal esi ate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam.

Matyki! Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Washington St.

REIKIA

Dirbt’.'.v.'ų d .rbininkų, mašinistų, šiaip 
darbininkų, ir įrankių dirbėjų, dėl 
specialiu darbo, t k tai 3 vakarus j sa
vaitę, valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Gera mokestis. Tik atsiųskite mums 
savo vanta ir adresą. NAUJIENOS, 
1739 S j. Halsted St., Box 873.

REIKIA patyrusio naktinio vei- 
Irrio. Nuolat darbas. 3103 S. Halsted 
strvel.

REIKALINGA veiterka restorane; 
turi bui patyrusi tą darbą. Geisti
na, kad butų iš šios apygardos. At
sišaukite 4180 Archer avė.

REIKIA patyrusios merginos dar
bui j Beautv Shon. Nancy Beauty 
Sh;:p, 3133 S. IL ' >’ed st. 2nd floor.

(Continued on page 8)
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Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

GERA IŠTAIGA, ATSAKANTI 
FIRMA

Turi kvieti} vielų su puikia 
ateičių dėl vyrų, kurie tiktų 
tam darbui

PRITYRIMAS NEREIKALIN
GAS

Del didelio pasidauginimo 
musų biznio, mums dar reikia 
daugiau

AUGfcTOS KLESOS DAR
BININKŲ

Mums reikia keletą teisingų 
ir gerai atrodančių vyrų ir ku
rie gyvena Chicagoj per 2 me
tu.

Mes gerai užmokėsime už jū
sų patarnavimą, jei jus tiksite 
tam darbui.

Ofisas atdaras vakarais iki 
8 valandai.

MR. JAMES VERR
Room 318 29 S. La Šalie St.

SALESMAN

REIKIA gerai atrodančių sa- 
lesmenų dirbti su manim nau
jame departamente. Del tin
kamų vyrų proga yra uždirbti 
j metus nuo $3,000 iki $5.000. 
Pasimatyk it su

KARL D. FRIEND
Oliver Salinger and Co.

Room 660
First National Bank Bldg., 
Clark and Monroe Sis.

KEIKIA patyrusių vyrų darbui i 
geležies atkarpų jardų. Apa Iron & 
Metai Co., ItHHi Wentworth avė.

MOTEKV prie dekoru virno “110- 
vclties”, darbas namie, lengvas. Ca- 
pitol Building, State and Bandolph 
K >om 1633.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai

PARDAVIMUI Ii kambarių rakan
dai. vėliausios mados, parduosiu at
skirai ar visus nebrangiai. Tek lia
nai 1X17. Wm. Adams, 2004 Couller 
Street.

PARDAVIMUI rakandai, naujos 
Singer siuvamos mašinos, 2 lubos. 
X22 W. 37 Pi.

Musical Instruments
.Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 291X Milwaukee. Avė.

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 75 
rolelius ir benčių, $25 cash, kitus i 
5 mėnesius. 6512 So. Halsted St.

MES turime savo sandėlyj 
Baldvvin grojiklį pianą, trys 
metai atgal kainavo $800, par
duosime už $165, su roleriais 
ir kabinet benčiumi. Mes taipgi 
turime labai geros rūšies Con- 
sole radio setą, su visais vė
liausiais įrengimais, parduosi
me už $75. Trys mėnesiai atgal 
kainavo $250, atsišaukite šian
die arba rytoj, nedėlioj iki 6 
vakare. American Storage 
House, 2216 Madison St.

PRIIMSIU $100 už savo moder
niškų grojiklį pianų, su benčiumi ir 
100 rolerių, išmokėjimais, arba mai
nysiu į fonografų arba radio. Ma- 
tykit savininkų Šiandien, 2332 W. 
Madison St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė su namu 
ar be namo. Gerai pasilaikąs, biznis. 
Parsiduoda dėl nesutikimo partnerių.

5119 Wentworth Avė.

PARDUOSIU lee cream parlor; 
mainysiu ant namo arba priimsiu 
partnerį. 3528 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream padorus pigiai. Priežastis 
pardavimo — nebenorime dirbti., 

1439 So. 49Ct.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen, geras biznis ir geroj vietoj. 
Parsiduoda labai pigiai. Mainysiu ant 
lotų arba automobilio. Priežastis par
davimo, turiu kitą biznį. Malonėkite 
atsišaukti greitai; kas pirmesnis, tas 
laimės.

6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI Road House 
prie Tautiškų kapinių, namas ir 
biznis, kainu $15,000. Atsištiu- 
kit pas Mis. Kavecki, 6412 So. 
Campbell avė. Tek Prospect 
1195.

PARDAVIMUI kemlžių ir delika- 
osrn storas. Parduosiu pigiai. 2979 
\rclier avė.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
niu krautuvė. Biznis 1-mos klesos. 
1505 So. 49th Ct., Cicero, III.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI Restau rantas aiba 

priimsiu partnerius; biznis geras, per 
daug metų išdirbtas, apielinkė apgy
venta visokių tautų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box X71

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
iė. Biznis gerai eina, tirštai apgy- 

ventoj apielinkėj. Pigiai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 872.

MAISTO šapa, grosernė, geriau- 
;is bargenas koks kada buvo pasiū
lytas. Del užbaigimo naminių rei
kalų turiu parduoti nedėlioj, vasa
rio 20, nuo 10 iki 5 po pietų. Pui
kioj vietoj, gerai apsimokanti krau
tuvė, North \Vcit Side, puikiausi 
Gkčeriai. daug šviežio stakt), savi
ninkui kainavo $1,000 įrengimas, 
varduosiu už *2200 viską. Jei rei- 
' ės, dalinals išmokėjimais. Pigi ren
ta, ųeras lysas, gyvenimui kamba
riai. Jei norite įsigyti gerą krautu
ve už. bargeną, alsisaukit tuojau, o 
nedėlioj nuo 10 iki 5 po pietų.

5637. VV. Division St.

ŠTAI. DIDELIS BARGENAS, turi 
Imt parduotas į vienų diena. Par
duosiu bučernę, visų arba dalimis, 
irba mainysiu ant loto arba kitos 
kokios nuosavybės. Nauji fikčeriai. 
Geras stakas. Gera proga supran
tančiam šį biznį.

Galima matyti nedėlioj nuo X ry
to iki 1 vai. po pietų po adresu 
4614 S. Marshfield avė. 1 lubos už
pakalyj. Boulevard 2815. ir nuo 2 
iki 5 po piet, 2007 So. Cicero avė., 
kur ta bučernė ir randasi.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba priim

siu i partnerius vyrų arba moterį, 
nes vienam persunkti. Biznis ge
ras, per daug metų išdirbtas. Pra
šome užeiti per pietus ir persitik
rinti. Atsiliepkit greitai. LUNCH 
ROOM, 669»W. 14 St.

PARDAVIMUI hardware ir na
mukas 4 kambarių iš užpakalio, au
gančioj kolonijoj, įstaiga 12 metų. 
Phone Lafayette 75X9.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu į cottage 
arba lotų, šaukit tel. Boulevard 
066X.

PARDAVIMUI dvieju baltų kėdžių 
barbernė. 6249 So. St. , Louis str. 
Tel. Prospect 2954.

PARDAVIMUI maža grosernė, sal
dainių, ice cream ir kitų mažmo
žių. Parduosiu pigiai. 710 W. 14 PI.

PARDAVIMUI Lunch Room labai 
pigiai, nes turiu kitą biznį.

2507 So. Halsted St

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė.

Kreipkitės:
3256 So. Morgan St.

PARDAVIMUI poolruimis, nebran
giai, tiktai pasiskubinkit. Galite ma
tyti subatoj ir nedėlioj nuo 11 vai. 
ryto. 4550 S. Kedzie avė.

Automobiles
PARDAVIMUI Dodge t rokas, vie

no tono, visai pigiai, vertas $500, 
parduosiu už $225. 3316 S. VVallace 
St., 3 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

5427 SO. CARPENTER ST. 2 fla- 
tų mūrinis namas, 5-6 kambarių, ar- 
žuolo trimas, garu šildomas, su Spen- 
cer boileriu, kuris pats prisipildo, pir
mos klesos stovyj, $14,500.

Kreipkitės:
C. D. EULETTE

5529 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
frontas ir užpakalis yra iš press 
plytų, aržuolo trimingas, namas ką 
tik užbaigtas. Apačioj yra 4 kam
bariai ir grosernė, o viršui 6 dideli 
kambariai. Visi įtaisymai naujos 
mados, šalę yra lotas, yra 2 karų 
garažas. Sykiu parduosiu ir troką. 
Už. viskų tik $11,000. Priežastis par
davimo — išvažiuoju j Lietuvą. 

3847 W. 66 St.

5 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
mūriniu namaiti. Girnas šildoma, 
$5500. 6915 So, Robcy St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAI

PARDAVIMUI naujas murinis na
mas, po 6 ir 6 kambarius, Įtaisy
tus pagal vėliausios mados. Namas 
randasi 6653 S. Talman avė .

NAUJAS murinis namas 5 ir 5 
kambarių, geras namas, graži vie
la, karšiu vandeniu apšildomas pir
mas floras. Namas randasi 4637 S. 
\Vashtenaw avė.

6 KAMBARIŲ mūrinė collage, lo
tas 35x125 lt. Geras baigomis, vio
la labai graži, netoli karų linijos 
Archer avė. Namas randasi 2X25 \V. 
391h Plaee.

MEDINA cottage, karštu vande
niu apšildoma, geras namas, gera 
Iransportacija; parduosiu pigiai. Na
mas randasi 1552 S. Praneisco avė.

NAUJAS tik baigiamas budavoti 
keturių pagyvenimų namas ir 3 ka
rų garažus. Graži vieta; namas ran
dasi 6601 S. Rocksvell si. , /

JOKANTAS BROS.
II3S AKC.IIEH avi:.

Lafayette 7674

DIDELIS PASI KUKAVIMAS

Savininkas yra priverstas par
duoti savo 2 namus, namai yra 
moderniški, vienas 2 flatų, 2 
po 4 kambarius, ši H u vandeniu 
apšildomi, o kitas yra 2 flatų, 
5 ir 6 ruimai. 2 garažai. Kaina 
už vieną $10,500, už antrą 
$11, (MM). Įmokėti reikia tik 
$1500, o likusius kaip rendą. 
Gatvės cementuotos, arti baž
nyčios ir mokyklos. Randasi 
ant Garfield bulvaro, priešais 
(ragę- parko.

K roipkitės:
.1. N. ZEVVERT & Co. 

4377 Archer avė.

PARDUODU naują muro na
mą, 4 fialų po 5 kamb. ir 4 ka
ri] muro garažas, octagon fron
tas, vėliausi įrengimai, Kewanee 
boileris, 1 py bloko nuo Mar- 
quette parko. Parduosiu pigiai 
šią savaitę, $9,000 cash. Priim
siu mažą mainą.

S. PasakeAvicz, 
6345 S. Califomia avė.

Hemlock 4555

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tilo sienos vanojo, aržuolo ir 
beržo Irimas, 2151 W. Marųuette 
blvd., pusė bloko į vakarus nuo 
\Vestern avė. Savininkas ir buda- 
votojas.

6004 S. Artesian avė.
Republic 1145

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius, naujos ma
dos įtaisymai, 2 karų murinis ga
ražas, karštu vandeniu šildomas. 
Parduosiu labai pigiai.

7013 S. Washtenaw avė. 
Republic 0182.

PARDAVIMUI namas, storas 
ir 3 flatai, prie karų linijos, ar
ba mainysiu į drabužių storą ar 
shoe Storą. Kreipkitės

Chas. Zekas, 
4451 S. AVestern avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas medinis namas, su 3 lo
tais, arti karų, randasi M t. 
Greenwood. Nupirksit pigiai. 
Janulevič, 3227 S. Auburn avė. 
Tel. Yard.%2875.

PARDAVIMUI lotas 100x255, 
augančioj virtoj; mainyčiau į 
grosernę arba į saldainių krau
tuvę; gausit bargeną. Kreipki
tės vakarais. J. Juodeikis, 3402 
S. Aubum avė.

PUIKUS lotas, puikioj vietoj, 
arti parko ir bulvaro, 43 pėdos 
platumo. Nebrangiai.

2215 W. 22nd st.
II lubos

Canal 2591

PARSIDUODA naujas namas 2512 
W. 63 st., Storas, 3 r. užpakalyje, 6 r. 
flatas, 2 ofisai ant 2-rų lubų, 2 karų 
garadžius. Priimsiu morg^čius arba 
Jotus už pinigą, veikite greit, nes tu
riu apleisti Salj.

Phone Prospect 3684

Real Estate For Sale
Namaj-Žemė• Pardavimui

BRIGHT0N PARK
2 AUGšTŲ medinis namas, cemen
tiniu pamnlu, 2~ 4 kambarių fia
lai, pintus lotns, geroje vieloje, 
cash reikia tiktai $1500. Didelis 

bargenas 
$5600

2 AUGŠTŲ, murinis, 2—I kambarių 
rialai, moderniškas, cash reikia 
$2000, kitus kaip rendą. Specialiu 

bargenas 
$8800

2 AUGSTŲ, naujas medinis namus, 
2—5 kambarių fintai, moderniškas, 
plutus lotas, labai geroje vietoje, 
elė cementuota, Ekstra bargenas 

$8800
MAHŲi irni: manoh

2 AUGŠTŲ naujas murinis namas, 
2 5 kambarių fialai, moderniškas, 
geroje vieloje, cash reikia $3000. 

Specialis bargenas 
$11600

2 AUGŠTŲ murinis namas, 6—6 
kambarių Halui, karštu vandeniu 
šildomas, platus lotas, 2 mašinų mū
rinis garažas, gerai pastatytas na

mas.
GASOLLNO stotis, daroma geras’ 
biznis, nminysiine į privatišką na
mų. (iiiruža mainysime j privatišką 

namų.
Mvs pastatysim jums naujų namų 

ir priimsime jūsų senų namų.

B. R. PIETKIEWICZ
& CO.

2C.08 W. 17 ST.

5 KAMBARIŲ meilinis namas, su 
karšiu vandeniu apšildomas, pa r* 
siduoda už $4,200.

NAUJAS murinis 6 kambarių bun- 
galow, lotas 35 pėdų, gutvė ištai
syta. Parsiduoda už $7,500.

NAUJĄ X fialų namų mainysime 
i lotus arba į maža namų.

2 EIaATŲ modemiškas murinis 
namas, garu apšildomi abu flatai, 
gatvės išmokėtos. Parduosiu už 
$11,000 su įnešimu $2,500. Del pla
tesnių žinių kreipkitės po šiuo ad
resu

KVESTERN AVĖ. REALTY CO. 
6953 So. \Vestern avė.

DU Flatai naujas murinis na
mas, karštu vandeniu šildomas, 
arti parkų. Kas pirkš greitai, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant bungalow ar lotų.

Kas ką turite, kreipkitės pas
W. J. PAUL

3236 W? 5:ith St.
Antrame aukšte

Tel. Repdblic 4470

Atyda Brig-hton-
parkięčiams

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
I—I kambarių, yra skiepas ir viš- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
PI., V‘i bloko į vakarus nuo Wes- 
tern avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2424 W. 47th PI.
SOUTH SIDE

PARDAVIMUI 1 aukščio mūrinis 
Storas, karštu vandeniu apšildomas, 
2 garadžiai. Namas didumo 32x65, lo
tas 32x91. Nupirksit kaipo bargeną. 
Kalbu lietuviškai.

Šaukit
Tel. Yards 2460

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porčius, naujas murinis bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vėliau
sios mados plumbingas ir elektros 
fikčeriai, aržuolinės grindys, aržuolu 
baigtas, su grindimis viškai, didelis 
skiepas, 30 pėdu lotas. Atdaras dėl 
apžiūrėjimo kasdien ir nedėlioj. Ne
praleiskit progos nepamatę.

Savininkas
7141 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI namas, gera 
vieta Aušros Vartų parapijoj, 
2213 W. 23 PI. Geras namas 
dėl graboriaus arba dėl real 
estate. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą namą. 6935 
S. California avė.

NETOLI Marąuctte Parko, 71 ir 
Western avė. $1UOO įmokėti, kitus, 
kaip rendų, 5—6 kambarių bunga- 
low, garu šildoma, netoli lietuvių 
bažnyčios, netoli grosernės, bučer- 
nės ir aptiekus, pamatykit EFder & 
Co., 914 W. 63 St. Phone Went- 
\vorth 2126.

PARDAVIMUI biznio lotas ant 
Kedzie avė. Reikia jmokėti $1700, 
o likusius kas mėnesį. Kreipkitės 
laišku į Naujienas, 1739 S. Halsted 
St. Box 875.

PARDAVIMUI 2 augštų kampinis 
muro namas, 5—6 kambarių, rendos 
neša $140 į mėnesį, kaina $14,000. 
7356 S. Stewart avė. Pirmi morgi- 
čiai 6 metams, antrus aš duosiu.

SAVININKAS
3220 S. Union avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių muri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil- 
dųm is, pleisteriotas skiepas ir sie
nos visi kambariai dekoruoti, ne
toli Marųuette Parko ir lietuvių 
bažnyčios, 

šaukit
Tel. Lafayette 8705

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAMŲ BARGENAI

Montgomery St. arti Ar
cher Avė., 2 po 4 kambarius, 
murinis, su viškum, imokėti 
$2,000 cash.

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

68th St. ir Talman Avė., 
4-4 kambarių murinis nau
jas namas, yra skiepas ir vi
ekai, 1 apt. karštu vandeniu 
šildomas, įmokėti $2,500 
cash.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

. Lafayette 8705

DIDŽIAUSIA PROGA

Kurie norite pirkti namą pi
giai arija turite ką ant išmainy
mo. čia yra bargenai: 6 flatų 
muro namas gražioj apielinkėj, 
šviesus iš visų pusių; 5 karų 
garažius. Galima pirkti su ma
žu įmoko j imu.

2 flatų naujas muro namas, 
po 6 kambarius, karštu vande
niu apšildomas, gražioj apielin
kėj $2,500 įmokėt.

BARGENAS: 2 flatų muro 
naujas namas, po 5 kambarius, 
su 2 boileriais, karštu vandis 
niu apšildomas, 3 karų gara
žius. Kaina $12,500 ant išmo
kėjimo.

5 kambarių cotage Brighton 
Parke $500 įmokėt, likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

ANT išrendavojimo 35 akrų 
farma LemoAt, UI. 25 mylios 
iš Chicagos. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas
. A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.
Phone Blvd. 4899

PARDUOSIU arba mainysiu 
6 kamb. muro bungalow, šiltu 
vandeniu šildomas. Lotas 33x 
125. Mainysiu ant namo 2 fla
tų. Namas randasi 57 and Ca
lifornia Avė.

2554 So. Halsted Str.
Victory 8194

PARDUOSIU arba mainysiu 
3 apartmentų lotą į bungalovv 
arba 2 fl. namą. lx)tas randasi 
labai geroj vietoj. Del Informa
cijų kreipkitės laišku į Naujie
nas, 1739 So. Halsted St.

Box 874.

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam
barius muro namas, šiltu vandeniu 
apšildomas. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu ant buČernės, groser
nės, lotų arba bile ko. Savininkas 
gyvena

2659 W. 71 St.
Tel. Prospect 6288.

MOKftK rendą sau. Pardavimui 
muro biznio namas, 2 štorai ir 3 
flatai. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant rezidencijos. Karštu vandeniu 
šildomas, 3 karų garažas. Savinin
kas, 2500 W. Pershing Rd. 2 lubos 
frontas.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
štorai ir 5 pagyvenimai «nt lotų, 
namo ar biznio.

4 PAGYVENIMŲ medinis, mai
nysiu ant 2 pagyvenimų.

2 PAGYVENIMŲ 4—4 kambarių, 
mainysiu ant kas ką turite. Atsi- 
šaukit 2517 W. 46 St. Lafayette 5688

J

2 FLATŲ po 6 kambarius, nau
jas muro namas, karštu vandeniu 
šildomas, randasi prie vienuolyno, 
platus lotas, gatvės išmokėtos. Prie
žastis pardavimo — bila. Kas ga
lėsit išmokėti $6,000 gausit namą 
pusdykiai. W. Martinkus, 6352 So. 
Claremont avė.

PROGA, ne istorija, neatsikartoja 
ir neatsikartos pati per save, neap- 
sižiurėjus, proga pražus. Aš turiu 
naują mūrinį bungaiow į Marųuettc 
Manot*, geriausioj rezidencijų sek
cijoj N. W. Side, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, gera tran- 
sportaclja, netoli parko, cementuo
ta elė, išmokėjimais. Savininkas ir 
statytojas, Republic 4163.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainy
siu mūrinį namą, 4 flatų, po 4 
kamb. ant bučomės arba far- 
mos. Namas randasi ant Brid- 
geporto.

2554 S. Halsted St.
Tel. Victory 8194

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui «

PARDAVIMUI gyvulių ir pieni
ninkystės farma, 737 tikrų, Mnson 
Count". Mich. Yru 1% mylios iš 
fronto, prie Pere Mnrųuelte upės. 
Yru du puikus sodnui iš 1500 vai
sinių medžių. 3 metų senumo, pui
kus namas, barnė, stiilo ir L t. Ge
rai aptvertu. Farmu randasi netoli 
miestelio, kur randasi bažnyčios, 
high school, krautuvės, stotis, ban
kai. Parduosiu pigiai greitam pir
kėjui, lengvais išmokėjimais tinka
miems žmonėms. Priimsiu mažą 
namą kaipo dalį {mokėjimo. Atva
žiuokit *ir pažiūrėkit tą farmą. Par
duodam kitas mažas farmas ir prie 
ežero žemę, bankos paliudijimas. 
A. T. Benson, Tallman, Mieli.

DIDELIS BARGENAS
Farmą mainysiu ant namo, yra 

gera dėl surner rezortų, didelis eže
ras, frontas 120 ukerių, bųdinkal 
geri, yra gyvulių, visokios mašinos, 
visos kokiu reikia, kaina $9,500. Kas 
norit gerą furmą, alsisaukit.

FARMA, gražiausi vieta, netoli di
delių miestų, mainysiu ant namo, 
upė bėgu per žemę, 200 akerių, bu- 
dlnkai gert, galvijų daug, mašinos 
visos kokių tik reikia, miško yra 
60 ukerių, o kita gera dirbama že
mė.

ERANK DOBRONVOLSKJ, 
•1451 S. Western n ve.

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 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

MES PERKAME 
Už $40 cash, $100 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo patvir

tintų legalių savininkų.
Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Aus

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St, Chicago

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

BE‘NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame j 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN ' 
r SERVICE

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Financial
Finansai-Pazkolos

ELECTRIC K0NTRAKT0R1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

x
KAS apmainėt su manim o- 

verkautą Surprise purėj, 643 
W. 54 pi. 5 d. vasario. Man jū
sų kautas yra permažas. Aš no
riu, kad man sugrąžintumėt 
mano overkautą.

J. Domikas, 
643 W. 54 PI.

Misccllaneoufi
Įvairus____________

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer A ve.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago
Sol Ellis & Sons, Ine.

Jobbers In
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

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

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

Tel. Yards 72X2
Res. Tel. Hemlock .5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St. .
J. S. RAMANČIONLS, Prez.

Taisau Senus Namus 
{vedu Namų Apšildymą 
Statau Naujus Namus

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpentery.stės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšil
dymą. Reikale virš pažymėtų dar
bų kreipkitės pas savo tautiečio lie

tuvio — “Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

VYNUOGIŲ"sŪNKT
Saldžios ir šviežios, ga
lima padaryti greitai iš 
Guasti grynų Vynuogių Sy- 
rupų — receptai ant parei
kalavimo.
ITALIAN VINEYARD 

COMPANY
400 W. Kindzie St., 

Chicago, III.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 

100^/ nių. Delikatessen,
Restaurantų, Ken- 
<lžių, Bekemių. Mu- 
sų specialu mas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos. ’

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Educational
Mokyklos

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina

ma. Del informacijų kreipkitės.

BRONISLAVA POŠKAITĖ
4446 South Sawyer Avė.,

. Tel. Lafayette 4787

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai vipur turi pasise
kimą ir pirmybe. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st. 
.  «*■— — ■■■■!    ■' f' - ■ 

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
•»ąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

scnooi.
1507 W. Madbon Straal
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Marselietė
Tai buvo menkutėlė zuikio 

dvasia ir begėdiškas darbinio 
gyvulio kantrybės žmygysta. 
Kuomet tyčiodamasis piktas li
kimas įmotė jj j musų juodas*) 
eiles, mes juokėmės, kaip bi>- 
pročiai: juk būna gi tokios juo
kingos, tokios nesąmoningos 
paklaidos. O jis jis, žinoma, 
veikė. Aš niekuomet savo gy
vi nime nemačiau tokio žmo
gaus, pas kurį butų tiek daug 
ašarų ir jos taip noriai bėgtų 
iš akių, iš nosies, iš burnos'. 
Tarytum prisigėrusi vandens 
kempinė, suspausta kumščioję. 
Ir musų eilėse aš mačiau ver
kiančius vyrus, bet jų ašaros 
buvo ugnis, nuo kurios bėgo 
laukiniai žvėrys. Nuo tų vy
riškų ašarų senojo veidas ir 
jaunėjo akys. Kaip išsiveržusi 
iš Įkaitusių žemės- žiočių lava, 
jos degino neišdildomus pėd
sakus ir laidojo po savim mies
tus, kupinus niekšiškų geidu
lių. O pas jj, kuomet jis ver
kia, tik raudonuoja jo noselė 
ir šlampa nosinėlė. Turim t jis 
ją paskui džiovina ant virvelės, 
kitaip iš kur paimt tiek nosi
nių ?

Per visas ištrėmimo dienas 
jis valkiojos pas viršininkas, 
pas visus viršininkus, kokie tik 
buvo ir kokius jis įsivaizdavo, 
sveikinosi, tūpčiojo, lingavo, 
verkė, priesaikavo, kad jis ne
kaltas, maldavo pasigailėti jo 
jaunystės, žadėjusi visą savo 
gyvenimą niekam kitam neati
daryti burnos, kaip tik malda
vimams. Ir tie juokėsi iš jo, 
kaip ir mes, ir vadino jį: ‘'ma
žiuke nelaiminga kiaule”, ir 
šaukė jį:

Ei, tu mažiukė kiaule!
Ir jis paklusniai J)ėgo, taip 

šaukiamas: jis kiekvieną kartą 
manė išgirsti žinią apie grįži
mą tėvynės, o jie vien juoka
vo. Jie, kaip ir mes, žinojo, 
kad jis nekaltas, bet jo kan
čiomis jie manė pagązdinti ki
tas mažas kiaules, tarytum 
dar neganėtinai jos bailios!

Gyvuliškos vienumo baimės 
vi damas, jis ateidavo ir pas 
mus, bet rustus ir nieko nesa- 
kankinti buvo musų veidai, nors 
jis juose norėjo rasti užtarimo. 
Drebėdamas, jis vadina mus 
mažais draugais ir bičiuliais, 
o mes Ii agavom galva ir sakė
me:

, n
Žiūrėk! Tave išgirs.

Ir ta mažiukė kiaulė bailiai 
žiūrėdavo j duris. Na, ar ga
lima buvo i visą tai žiūrėti 
rimtai! Ir mes visa gerkle juo
kėmės, o jis patenkintas prisi
slinkdavo arčiau ir verkdavo ir 
pasakodavo apie savo mylimas 
knygeles, paliktas ant stalo, 
apie savo mamytę, apie broliu
kus, apie kuriuos jis nežinąs, 
ar jie gyvi ar mirę jš baimės 
ir liūdesio.

Galop mes jj išvada vom.
Kuomet mes paskelbėme ba

davimą, jį apėmė l>aimė— ne
apsakomai juokinga baimė. Juk 
jis labai mėgo pavalgyti, ir jis 
labai bijojo mylimų draugų, la
bai bijojo ir viršininkų: išblyš
kęs jis klajojo tarp musų ii 
dažnai šluostė ^nosine kaktą, 
ant kurios pylėsi kas tai aša
ros ar prakaitas. Jis nedrąsiai 
paklausė manęs:

—Ar ilgai jus badausite?
Ilgai,—piktai atsakiau.

O paslapčia jus nieko ne
va Igysit?

Mamytės atsiųs mums py
ragaičių,—rimtai pridėjau.

Jis neištikimai pažiurėjo į 
mane, palingavo galva ir, atsi
dusęs, išėjo. O rytojaus dieną, 
jis pamėlinavęs iš baimės pa
reiškė:

--Mieli draugai! Aš irgi ba
dausiu su jumis, i

Ir buvo vienas atsakymas: 
—Badauk vienas.

Ir jis badavo! Mes netikėjo
me, kaip netikite ir jus, mes 
manėme, kad jis valgo ką nors 
paslapčia, taip manė ir prižiū
rėtojai. Ir kuomet badavimo 
pabaigoj jis susirgo tifu, mes 
tik patraukėm pečiais: ‘‘nelai
minga mažiukė kiaulė!” Ir vie
nas iš musi?^ kuris niekuomet 
nesijuokė, piktai pasakė: ,

Jis musų draugas. Einam 
Pas jį.

Jis klejojo. Ir tasai jo klejo- 
jimas buvo keistas, kaip ir 
visas jo gyvenimas. Kalbėjo 
jis apie savo mylimas knygeles, 
apie mamytę ir broliukus; jis 
prašė pyragaičių, gynėsi esąs 
nekaltu ir maldavo pasigailėji
mo. Ir mylimą tėvynę jis šau
kė. Net dvasią užėmė tasai 
šauksmas: ‘‘mylima tėvyne!”

Kuomet jis mirė, mes visi bu
vom prie jo palatoj.

Pieš mirti pas jj grižo są
monė. Barniai jis gulėjo, tok
sai menkutis, silpnas, ramiai 
stovėjome ir mes, jo draugai. 
Ir visi mes, visi iki vieno už
girdome, ka jis pasakė:

Kai aš numirsiu, giedokit 
man “Marsalietę”.

—Ką tu sakai! — sušukom 
mes, sudrebėję iš džiaugsmo ir 
užvirusio pykčio.

Ir jis pakartojo:
Kai aš numirsiu, giedokit 

man “Marsalietę”.
Ir pirmu kart buvo jo sausos 

akys, o mes mes verkėme, ver- 
<ėme visi kaip vienas. Ir, kaip 
ugnis, nuo kurios bėga lauki
niai žvėrys, liepsnojo musų 
ašaros.

Jis numirė, ir mes giedojom 
am “Marsalietę”. Jaunais ir 

tvirtais balsais mes užtraukėm 
galingą laisvės giesmę, mumt 
įkomponavo kalnų viršūnių vė
jai, kurie nešė mylimon tėvy
nėn ir blyškią žinią ir kraujin- 
ga vilti. Ir tas’menkutis, zui
kio kailiu ir darbinio gyvulio 
kimu ir galiūno dvasia žmogus, 

ant visados liko mums pavyz
džiu. Ant kelių prieš didvyrį, 
draugai!

Mes giedojom. J mus žiurėjo 
šautuvai, pikiai braškėjo jų 
spynos, ir aštrus durtuvų gy
liai grasinančiai artinos prie 
musų krūtinių, ir vis gar
siau, vis galingiau skambėjo 
galingą giesmė; švelniose kovo
tojų rankose siūbavo juodas 
karstas.

Mca giedojom “Marsalietę’’.

Meksikos Dvidešimts 
Astuonios Valstijos

Pranešimai iš Meksikos pilni 
įvairių vardų kaip tai: Jalisco, 
Durango ir Tabasco.

Meksika turi net dvidešimts 
ištuonias valstijas.

Kurie iš musų žinome ar 
Chiapas randasi ant Atlantiko 
ir Pači t iko »kranto, ar Nayarit 
randasi šiauriuose, pietuose ar 
Zakaruose; ar Aguascalientes 
maža ar didelė valstija; ar 
Campeclie randasi pietuose ar 
ry t uose ?

Daugelis amerikiečių, kurie 
’engvai gali užvardyti visas 
Amerikos Su v. Valstijų Valsti
jas ir net Kanados apskričius 
nežino kokios yra Meksikos 
dvi teritorijos, sako pranešimas* 
iš National Geographic Society, 
iš Washington, D. (’.

Meksikos dvi teritorijos
Žemesnė California. sausa, 

kalnuota ir mažai apgyventa 
yra viena Meksikos teritorija, 
kuri dar neturi valstijos stovio. 
Penkiolika šimtų mylių iš Že
mesnės Californijos guli kita 
Meksikos teritorija, Ųuintana 
Roo, toliausia Į pietus ir to
liausia į rytus.

Mes manome, kad Meksika

Chicago, III., šeštadienis, Vasaris-February 19 d., 1927

Naujas prietaisas garso reprodukcijai krutančiuose paveiksluose. Tą prietaisą išrado Df. C.
W. IIewelett. 
_____________________________ »___ •*
yra didelis ragas išsikišęs iš 
Suv. Valstijų pietvakarių. Bet 
tai yra geografiška pasaka. 
Meksika ne menkutė tauta. Yra 
tokio platumo, kokio# ilgumo, 
vuomet jos vakariausias mies- 
as yra Tia j lianai už tarptau- 

tiško rubežiaus nuo San Diego, 
California, rytinė dalis yra taip 
toli j rytus, kaip randasi India- 
napolis.

Suv. Valstijos turi vieną ma
žesnę valstiją, negu Meksikos 
mažiausia. Bbode Island yra 
3110 mylioms mažesnė už Mek
sikos Tla.vacala, kuri randasi 
51) mylių Į rytus nuo Meksiko 
Miesto. Colima, valstija anl 
Pacifico kranto, yra truputi 
mažesnė už musų Dęlasvare 
valstiją. Bet Meksikos didžiau
sia valstija Chihuahua, sker
sai rubežiaus nuo Naujos Mek
sikos, yra daug mažesnė už 
milžinišką Ti xas. Bet ji yra to
kio didumo, kaip Oregon, Illi
nois ir Indiana valstijos.

Senoviškose dienose ispanai 
paėmė indi jonų apgyventas vie- 
' is ir jas pasidalino tarp savęs, 
kr li ndo Cortes buvo “Mar- 

( nes dėl Valle” iš ()axaca! Kai
po markizas, jis išnaikino Za- 
ootec indijonų svarbiausią 
miestą ir ant tos vietos pasta
lė naują, kurį pavadino Ante- 
< uera. Bet kuomet Meksika 
r.tgavo savo nepriklausomybę 
nuo Ispanijos, tas miestas vėl 
lapo pavadintas savo originališ
ku vardu, Huaxiacoc (sutrum
pintas j Oaxaca) ir valstija pri
ėmė tą patį vardą. Ir beveik 
\ isos valstijos vėl tapo pava
dintos savo originališkais 'indi
jonų vardais, apart Vera Cruz, 
San i Alis Putosi, Guana jauto ir 
Nut vo Leoiv

Senoviškos indijonų šeimy- 
ic*.—Aztccs, Zapotecs ir Mayas 
nustatė rubežiųs moderniškų 
Meksikos valstijų.

Meksikoj randame, “low” 
(žemas) ir “Irigh” (aukštas) 
va’slijas. Žemos valstijos yra 
rytuose—nuo šiaurių iki pietų

Ta nia ui i pas, Nuevo Ix'on, Ve
ra (’ruz, Tabasco, Campeche, 
YAicatan iriOuintana Roo. Pa
eiti ko kvanto valstijos taipgi 
yra žemos, bet ne taip žemos, 
kaip rytinės; jos yra—Sinalot, 
Nayarit, Colima, * Michoacan, 
Guerrerc, Cagaca ir Chiapas. 
Aukštesnė valstijos yra Chi- 
hualuia, Coahuila ir Durango, 
visos guli Rio Grande užtvan
koj tarpe kalnų.

į pietus nuo Durango yra au- 
gštesnės valstijos, jos yra ma
žesnės, bet skaitlingiausiai ap
gyventos ir turtingiausios 
Meksikos valstijos.

Kaip musų sostapilė VVash- 
ihgtonas, Meksikos sostapilė 
randasi “Distrikto Fedęral”, 
kur randasi tautiškas Kongre
sas. Bet yra tik toks skilda
mas; Meksikos Miestas yra 
Meksikos Washingtonas ir New 
Yorkas. Gyventojų turi 900,- 
0Q0.

Ir taip kaip mes turime Wa- 
sliingtono valstiją garbei pirmo 

tėvo, Meksika gerbia savo lais
vės l"vą. Padre Hidalgo buvo 
parapijos kunigas Dolores mies
telyj Guanai imto valstijoj. Jis 
vedė 1810 m. revoliuciją. Dolo
res miestelis dabar vadinamas 
Dolcres Hidalgo. Į pietus nuo 
Meksiko Miesto turime kitą 
mažą valstiją, Morelos, kuri 
turi kito didvyrio vardą.

Yra labai sunku ištarti Mek
sikos vardus. Meksikoj yra 
daugiaus indijoniškų vardų, ne- 
gu Si:/. Valstijose.

Aztecs ir Mayas (indijonų 
šiimyncs) mėgo vartoti raides 
“t”, “c” ir \“x”. Bet vistiek 
turime tarti jus minkštai-ispa- 
niškj^i. Cionnis Suv. Valstijose 

Feljvtonaitis

, Itašo A. Vanagaitis

l’žvakar turėjau savo pusiau 
patogioj landynėj labai Įdomų 
svečią. To svečio asmenišką 
išvaizdą sudarė paprastas kau
luotas mėsos ir skaros bei su
skylėjusių drapanų kavalkas, 
panašus į žmogų. Jo išvaizda 
mane labai suįdomino ir aš su 
klausimų klausimais, žaibo 
greitumu, landžiau po to svečio 
samanomis ir kerpėmis apžė
lusį smagęnyną. Tai buvo senu
mu susenęs svečiokas, kurio 
pasikalbėjimą aš norėčiau raš
tu perduoti apie, tai, ko mes, 
tautiškai susipratę lietuviai, 
nesame linkę manyti ir ambi
cijos kinišką sieną apsitverti, 
kad raudonoji manija musų ne
užkrėstų kapitalistiniais mik
robais. Dalykas yra labai pa
prastas.

—Tegul bus pagarbintas...
—Ant amžių. Prašau prisėst 

tą vietą — nurodydamas vieną 
iš savo sukiaurėjusių kėdžių, 
tariau svečiui.

Atsisėdė' be protesto. Na, 
manau sau, įdomus sutvėrimas; 
reik pasiklausti kuo galiu pa
tarnauti. Tikrai maniau, kad 
tai delegatas nuo kokios nors 
draugijos. Ot, uždirbsiu ir vėl! 
Programa, koncertas... Juk jau 
pradėjo mane baderiotf ir kvie
sti. Tiek to.

—Kuo galiu patarnauti tam
stai savo asmeniu?

—Tamsta mėgsti su plunks
na Klaras statyti, tai aš sumis- 
lijau ateiti ir papasakoti vieną, 
labai seną, nepaprastai įdomią 
lietuvišką istoriją — sako man 
senis.

Nors ne taip linksma, bet 
visgi įgavo glenčių mano rauk
šlėti galvos priešakio išsipūti
mai. Lietuvišku istorija man 
žingeidi! girdėt. Prisėdau ir aš 
tam tikrą kūno dalį ir paėmęs 
tarpe nykščio smiliaus dar už
silikusi Kiprą Petrauską su ci- 
buku, kokių čia Amerikoj sun
ku gauti, užbrėžęs amerikoniš
ką storagalvį briežuką, užsira
kiau taip vadinamą papirosą.

lietai tariame ispaniškus ir in- 
lijoniškils vardus. Aztec sos
tapilė buvo užvardinta Mexitli, 
ispaniškai vadindavo tą miestą 
Mexieo” tardavo “Meh-he-ko”. 

Bet čionais Suv. Valstijose ta
jame kietai—Meksiko.

Kiti Meksikos sunkesnis var
dai yra:

tariama
Chihuahua—Che-wah’-wah
Coahuila Ko-a-wee’-la 
Jalisco -Ha-lees-ko 
Mich('°can Mc-cho-a-kan’ 
Guer: ei c Gayr-ray’-ro 
()axaca Wa-ha’-ka
G uar.aj auto Gwa-na-kwa’-to
Qu< i etaro—Kay-ray-lah-ro 
Tlaxcala—Tlas-kah-lah.

. [Plis]

Cigaretų nemėgstu rūkyt, nes 
priseina su kiekvienu užtrauki
mu spiauti lauk tabąko žieve
lė. Pernai metais rakiau dane 
cigaretų, tai nė pepajutau kaip 
pietinė ir šiaurinė liežuvio da
lis apaugo kornais. Vis nuo 
spiaudymo. Dabar girdžiu nusi
skundimus nuo savo burdingie- 
riaus, kuriam pradėjo panašus 
komai rodytis. Musų gi sienos 
artistiškai nuspjaudytos tapo. 
Tai aš dabar ndsprendžiau kar
tu su savo burdingienum ne
rūkyti cigaretų be cibuko.

Vadinasi, dabar klausykite 
ką senukas pasakojo. Kiek jis 
prisivogęs amžiaus, sunku pa
sakyti, bet aš esu tikras, kad 
jį Napoleono karas pagimdė ir 
turbut visai netikėtai.

Senelis pasakojo. Aš neatsi
menu, bet man pasakojo mailo 
tėvelio diedukas, kad anais lai- 
kais, kada dar nieko nebuvo 
čia, kur mes dabar esame, gy
veno vienas labai pasiturintis 
farmerys ir pas jį mano tėve
lio diedukas tarnavo už ekono
mą. Vieną kartą išvažiavo jiedu 
pasivažinėti — apžiūrėti dau
giau žemės. Atvažiavo netol! 
dabar esamo Lincoln Parko ii 
atrado daugybę kelių. Ant ke
lio stovėjo polismonas (Tais lai
kais ant stulpų nepraktikavo 
matematiškus nurodymus). 
Mudu sustojova pasiklaust. 
Svarbu buvo žinoti, kur ir ko
kioj vietoj mudu esava. Prisi
artinęs polismonas išskėtęs ran
kas sako mums “či!!...” ir ge
rokai nusičiaudėjo. Aš tuo ta^ 
pu paklausiau “ką?”... Jis at
sakė “go”... Ir nuvažiavova tie
siai į sautus. Aš maniau tik
rai, kad ta viela vadinasi 
“ką,” dėlto, kad man užklausus 
ką?, ji$ parodė į tą pusę. Anais 
laikais, sakė senukas, tokių 
lempų nebuvo, kurios dabar 
“stop” ir “go” rodo.

Atvažiavus iki Chicagos ri- 
vės (upės), pamatėm, kad šu
nys lakė vandenį. Lakė ir lakė 

be sustojimo. Ot, pamaniau 
sau, — “miŠiuginiai!”...

Važiuoju toliau. Štai stato 
gatvę. Supratau, kad tai bus 
miestas. Važiuoju toliau ir ran
du tulpių daržą. Toliaus sun
ku buvo išsisukinėti keliu. Me
dis aną užstojo. Iš didelės kait
ros musų ratai pradėjo klar- 
klar-klar šaukti. Pavargo, ma
tomai. Važiavom vis j “sautus”. 
Pabodus važiuoti, j^isukom į 
paludienius, nes manėm, kad 
bus arčiau.

Neda važiavus dabartinį Ilals- 
tedą, žiūrim namukas ir žmo
gus, o burna, tai tokios niekur 
nemačiau, ir taip mes važia
vom tuo keliu, kur arčiau (da
bar Archer avė.). Kelias pasi
baigė. 'Linkus krūmai aplinkui. 
Įdomu buvo sužinoti, kas už tų 
krūmų. Aš lendu, sakau, pažiū
rėsiu. Ir nulindau. Sugrįžau ne
užilgo, nes susidraskiau visas. 
Cirįžom atgal ir pasukom pae
žerių. Ežero šaltas oras mums 
neleido toli važiuoti. Ar neuž
puls mus žeksulys. Jis žeksi, 
aš žėksiu ir mudu abudu žek
si va lygiai toj vietoj, kur da
bar Jackson parkas. Ir taip že- 
ksėdami grįžova atgal mišiugi- 
nuodami viens kitą. Maždaug 
tuo pačiu kėliu, k’ir dabar Mi- 
chigan avenue.

Sugrįžęs aš galvojau, kaip 
tas įvyko. Nežinau nei kur aš 
buvau, nei ką aš dariau. Tik 
dabar tęsė toliau senelis—su
pratau savo tėvelio dieduko tą 
kelionę, Matai, ponuli, dabar 
toj vietoj išaugo didęliausias 
miestas, kuris vadinasi Cikago. 
Aiur'i farm ris, su kuriuo *tas 
diedukas važinėjo, pasirodo vė
liau buvo steigėjas to miesto 
ir išplanavęs jį pavadino lietui 
viškais vardais tas vietas, kur 
jiedu su dieduku’ buvo sustoję 
pasižiūrėti.

Lake Str. paiena nuo tų
šunų' lakinio... Z

—Randolph ta vieta kur
“randu tulpes”...

Madison- medis ana stovi.
State gur gatvę statė. 
Archer arčiau važiuot.

Auhurn o burna didelė.
Ashland aš lendu i- kra

nus. (
M i e h iga n—m i ši ilgini ai bu 

ve abudu.
lackson ten kur žeksėjo.

Ir daug rasi gatvių lietuviš
kais vardais, kurios laikui bė- 
rant suamerikonėjo. 'lai matai 
Lamstu, kokių dalykų musų lie- 
uviai nežino. Jie nežino, kad 
dabarties Chicagos miestas yra 
lietuviškos kilmės ir jis pri
klauso mums. Kaip Europoj 
Vilnius, taip Amerikoj Chica- 
ga, priklauso lietuviams ir mes 
turim dėt visais pastangas at
gauti ir sulietu,vinti. Gėda bu
tų tam lietuviui, kuris Išsiža
dėtų to, kas jam išgalvotai pri
klauso. Ne tik Chicaga, bet ir 
visa Amerika’ priklauso lietu
viams, kadangi leluviškos pa
vardės žmogus ją atrado. Juk 
Columbus, tai lietuviškai Klum
pius!..

Elizabeth Liszka ir jos motina Anna Lisz.ka, Clevelando poli
ei jai jiedvi prisipažino nužudžiusios Anton Liszka.

Vžteko man tos pasakos ir 
aš tapau nesugriaunamas kiniš
kas patriotas, kovojęs už tas 
teises, kurios man priklauso. 
Jeigu taip, tai kodėl mums ne
reikalauti to, kas fantastiškai 
priklauso musų išgverusiai 
fantazijai, neturinčiai sąvokos 
bei ntrovokos apie nuosavybę. 
Juk priklausant, gamta gamtai, 
Amerika Amerikai, Kinija Euro
pai, Chicago Lietuvai, kodėl tat 
nepareikalauti, l$ad visa kas 
Chicagoj randasi prigulėtu 
man?! Hure! Viskas mano, vis
kas- musų, mes visų, tik aš nie
kam nepriklausau.^ Ir jeigu bu
čiau vedęs, tai šeimyna taip-gi 
man nepriklausytų... Maždaug 
taip; ar ne?!

l’žfundijau seneliui gingera- 
lės, prašiau pasekti daugiau pa
sakų. .lis nusišypsojo, subraš
kėjo jo išbadėję kaulai ir tęsė.

Matai, ponuli, ne tik Chi- 
caga lietuviška, bet ir jos apic- 
linkės. Paimk. Cicero: tai dvie
jų dzūkų sugalvotas. Vienas 
sakė “ei” (ten), kitas “ce” 
(čia ) ir abudu “ra-rara” su
dainavo ir tokiu bučki • išėjo 
Cicerą.

—-*() Bacine, \Vis,-ar ne tas 
pats? Bąsi?—klausi tėvas pa
mėlusio vaiko. šis sako—ne: 
ir paliko Racine.

— Kenosha vėlgi lietuviškas. 
Keno čia?

- \Vaukeganas- išeina vok ir 
gana...
* -- Rosclanclrs -rožės lenda.

l iek ir tiek rasi Ii: luvišku- 
mo, jei tik norėsi. Mes durni, 
kad nesi jungiam į vieną būrį 
>r n< reikalaujam to, kas mums 
nepriklauso. \\’cll, gal musų 
vaikai Lūs protingesni...

Atsiduso senelis, mėgino kel
tis, bet nuovargis nelindo. Išei

nu jam,atsilsėti ir prašiau dar 
paviešėti. Padarę sutartį, pa- 
'inčreva svajonėse, kurios pli- 
khiH Vaizduotės šilkinius met
menis... Beprotiškai protinga 
gibone i tai “kas ne mano—

i ] riklauso” užmigdė du ge
rokai susinėjusiu pakaušiu. 
Diena atsisveikino su saulės 
ipsena ir nusirito į Kitajaus 

žemę...
Nejaučiau ir nemačiau nieko, 

’<u:» viliotų mano troškimus.
Vena, tai jaučiau, kad aš ne- 

ryvenime gyvenu, nesąmonėje 
i <mcnės- ieškau, apgavystėje tie
sos nematau, meilėje laimes ne
randu, miege zuikio nenušau- 
hi, rytą atbudęs sapnų nerandu, 
j svarbiausia, tai atbudęs ne
adau to senelio, kuris man tą 

aasaką sekė apie Chicagą. Ir 
Pilkos klausiu, ir jis nematė, o 
rodos buvo—sėdėjo ant svei
kosios kėdės čia pat priešais 
lianą. Paklausiau ir mano nuo
latinio linksmintojo žvirblio, 
kuris čia pat po langu kasdien 
čiauška, ir tas nematė .

Tiek to. Duok Stasy, eiga retą. 
Ir jis man padavė... cami I. 
Tpfiu! tpfiu! ir vėl, vadinasi, 
maždaug, prasidėjo spiaudymas 
sienų taip vadinamu duetu...
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Kodėl Max Hencel Turi Būti Išrinktas Aldermanu!
• - ' t

12 Wardas Privalo Turėti Žmogų Miesto Taryboj, 
Kuris Aprūpintu ir Apgintu Jo Reikalus

Mes kviečiame jus balsuoti už Max Hencel, sekama antradieni, Vasario 22-rą dieną, 
atdaros nuo 6 ryto iki 4 po pietąBalsavimo vietos

Kuomi yra Max Hencel?
Max Hencel yra 12-to wardo gyventojas ir biznierius. Čia 

jis užsiima budavojimu ir pardavimu namų; pinigų siuntimu ir 
laivakorčių bizniu. Ponas Hencel atvyko į šią šalį turėdamas 
gimnazijos mokslą, bet nemokėdamas kalbos, dirbo mainose ir 
mokinosi. Metęs mainas ėmėsi dailydės amato. Pagalios, ( p. 
Hencel pradėjo budavoti namus, kuomi ir dabar užsiima. Jis yra 
veiklus vietos biznierius ir žmonių mylimas darbuotojas lenkų 
draugijose.

Ką Hencel darytų išrinktas aldermanu?
Ponas Hencel yra prisiekęs vykinti sekamą platformą:
1. Ištikima reprezentacija Į2to wardo reikalų Miesto Taryboj.
2. Neprileidimas grafto ar kyšių, kiek tai galima, už patarna

vimus šio wardo piliečiams.
3. Bendri 12to vvardo reikalai turi būt aprūpinti pirmiausia; 

o asmeniniai reikalai paskui.
4. Tinkama suma pinigų turi būt paskirta dėl užlaikymo šva

rume šio wardo gatvių ir ėiių.
5. Teisinga dalis auto taksų turi tekti dei užlaikymo ir taisy

mo šios apielinkės gatvių.
6. Geresnė ir reguliariškesnė transportacija dėl šio vvardo 

gyventojų. Mes privalome turėti daugiau karų, kad nereiktų jų 
laukti 10 — 15 minučių skubos laike.

7. Reikalauti greito atidarymo ir ištaisymo Robey, Canfor- 
- nia ir Crawford gatvių ir pravedimas ten karlainių. Tie pageri-

nimai buvo ir yra butiniausiu reikalu šio wardo gyventojams.

'd

Balsuodami pabrėžkit

8. Turi būt sutvarkyti gatvekarių reikalai kuo greičiausia ir 
suteikta žmonėms geresnis patarnavimas.

9. Įvesti įvairės gavtekarių pradėjimo stbtis ant didžiųjų lini
jų, kad pasažieriai skubos laike turėtų geresnę progą įeiti gat- 
vekarin.

10. Pabudavoti Vidurinę Mokyklą ir geresnį mokyklų įren
gimą, kur piliečių vaikai galėtų gauti tinkamą mokslą.

11: Įsteigti daugiau parkų ir patogumų, 12tam warde, kur 
musų jaunuoliai galėtų pažaisti tyram ore.

12. Įvesti 12 warde geresnę sistęmą apšvietimui gatvių. Dau
giau šviesų reiškia geresnė apsauga.

13. Aš prisižadu, jog būdamas aldermano vietoje, dėsiu tokias 
pat teisingas pastangas wardo ir miesto reikalams, kokias dėjau 
subudavojimui savo biznio. /

15. Aš neieškau aldermano viėtos, kad gavus iš ten sau algą, 
nes aš turiu pakankamai įplaukų savo gyvenimo reikalams; bet’ 
aš noriu parodyti 12to wardo piliečiams, jog jie yra verti geres
nio patarnavimo, negu jie iki šiol gaudavo. Ir aš prižadu ištesėti, 
jei busiu išrinktas.

MAX HENCEL

Kokia nauda bus lietuviams, jei Hencel bus 
išrinktas aldermanu? \

Hencel yra pats ateivis. Jis suprantą ateivių reikalus geriau, 
negu amerikonas pilnas didystės ir puikybės. P. Hencel per 
daugelį metų dirbęs ir gyvenęs su lietuviais, išmokęs su jais susi
prasti ir juos pamylėjęs kaipo darbščius ir teisingus žmonės; gali 
padaryti lietuviams tiek pat gero, kaip ir lietuvis.

Edward W. Bakševičius 
Vedėjas* Hayden Bell biznio 

4371 Archer Avenue

Kas Rekomenduoja 
poną HENCEL į 

k IAldermanus?
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JĮ rekomenduoja ir jo rinkimų kampaniją remia sekamos 
ORGANIZACIJOS IR PILIEČIAI:

*

h

Municipal Voters Leaguc of Chieago
The United IjnprovemenfrClubs of the 12th

Ward
Silver City Club oi the 12th Wąrd
Polish American Citizens Club of l>righton

Park

Crawford Avenue Jmprovement Club
\ Democratic Citizens Club of the 12th Ward 

Republican Citizens Club of Brighton Park 
25th Precinct Citizens Club
Liberty Lodge, Modern Brotherhood of

1 . • «

America.

"SiMk, ' W

f

f.

W. Hayden Bell
Savininkat* $250,00 Kcal Eatate

4371 Archer Avenue
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balsuok Pats ir Ragink litus Atiduoti Savo Baisa už Max Hencel
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Stasys Zmuidzinas

Reikalaudami

RAKANDU
Nepaprasti Prietykiai

■ ----------- l

(Feljetonas)

įkibo man dora, o gal ne
dora mintis į galvą pasipasa
koti, kaip aš norėjau apsivesti. 
Tas gal jus nenustebins, —juk 
įvairių norų atrasi pasaulyj...

Pamenu štai ką Iš tų nesu- 
teptų-nekaltų dienelių. Būda
mas* studentu-mediku ir lanky
damas 
mvau 

kutas..
uos

laiminguos 
laikuos viešpatavimo 
džio caro Mikelio x “du“.

vieną rusų universitetą, 
tuomet rimtas, it kala- 
Tai, žinoma, 
laiminguos 

dėl

dar buvo
ir ne

nuperdaug nemąstydamas aš 
pareiS- 
nutari
au ma
ni at y t,

ėjau pas savo Liolę ir 
kiau apie savo griežtą 
mą. Ji be abejo nedaug 
nim ginčijos, užsimąstė, 
atjautė mano norui, apsiverkė
gailiai, pabučiavo ir tarė: “Sta
seli, važiuok pas savo seną mo
tutę, pas tėvelį, pas brolius ir 
seseris, į ten, kur tave traukia, 
bet tikiu j tavo greitą sugrįži
mą." Aš neišsiėmęs paliudymų

daugelio I ir dokumentų iš Universiteto, 
rudabarz-1 vieną gražią dieną išvykau Lie

tuvon, manydamas tuoj sugrįž
ti. Bet likimas lėmė visai kąBet sukruto Rusijos žemė, 

pajudindama caro” sotą, 
kuris nukrito žemėn, it aguonų 
čerpė. Užsibaigė tuomet jo I tuvon ir pradėjau šuvo naują 
karalystė. Kaip tik faktas ta- gyvenimą. Apsigyvenau tėviš- 
po faktu, o ne šiaip kokia fantu- kėje, o potam išvykau Vilniun, 
eija žmonės pasijuto gana blai- kur jau organizavosi visa Lie- 
viais liuosybę išvydę... Bet jiems tuvos valdžia su taryba prieša- 
ta liuosybė greit nusibodo ir kyj. Norėjau ir aš šį-tą padėti.

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves 

Chicagoj e,
THE PEOPLES

, FURNITURE CO.
Visuomet iiose Krautuvėse esti pla

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, j pradėjo svajoti apie naujas vai-(Galop aš pastojau kariuomenėn 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų malinu. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puoialų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
PęoplesJuBitaiV I “

tart tata M I | f

1922-32 So. Halsted Street 
Prieft 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

tižias įvairaus plauko... Pasipy
lė šimtai įvairaus turinio ir 
ugip, išvaizdos ir proto ora
torių (kalbėtojų). Pamenu bu-1 ir susitikau su savo lelija. Tai 
vo i 
lipdavo ant augščiausios stati
nės ir it pabludę rėkė: “Aš...

Nuo pleiskanų 
Naudok

R&ffles

Kiekvienas/ Šaltis 
Pavojingas

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 
hta nuo Šalčio pasekmių. Viena pneuna 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtus. Gydyk jj geriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yru Hili’s Cascara-Bro- 
jnidc-Quinine. Jis kus žiemų sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok ša! 
tj pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekus 
dar nerado geresnio būdo. Visose uptio- 
koše gaunama.

CASCARA į’pUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Kaina 30c

Naujai Radio setas, su 
katrą 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. BUDRIU
RADIOS. PIANOS 

FURNITURE 
3117 Su. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 4705

ir po kai kurio laiko tarnavi
mo Vilkaviškyj, aš buvau pa
skirtas Kėdainiuosna, kur aš

NAUJIENOS, Chicago, III.
■••• -. - ■ - -

Igadil“ savam bizniui. Ir nėr net 
ką kaltinti. Siekiau duoti sau 
per žandą, bet susilaikiau, at- 

rsimindamas, kad esu gana pub- 
ličnoj vietoj. Paėmiau ramia 
viena ranka kitą ranką, kuri 
rengėsi įdaryti ekzekuciją sa
vam valdovui Staseliui. Mindži
kavau tokioj išvaizdoj ant žo
lės ir stengiausi atitaisyti visą 
interesą.

J Aš noriu,.... noriu...— Ir 
vėl nutruko... Dingt man tuo
met mintis šviesi j galvą:

—Aš noriu išpažinties, tai 
ne... aš noriu susipažinti!...
h štai, kaip didžiausis akmuo 
nuriedėjo nuo galvos ant že
mės, ir rodos gerklė pasiliuo- 
savo nuo kartuvių virvės, kuri 
jau buvo užtraukta, šilta bu
vo, bet aš stojau vėl vyru, vėl 
sttidentu-mediku.

Man buvo gėda, kad aš to
kiu memle pasirodžiau...

Ar tamsta nori susipažinti, 
labai malonu — ramiu balseliu 
atsakė. Katytė. Aš tuomet iš
tiesiau savo apdegusią nuo sau
lės ranką ir paspaudžiau, patė- 
mydamas lengvą susiratikimą 
veide Katytės, nes aš pakraty- 
me rankos stengiausi pataisyti 
ir papildyti 
oratoriškume.
ir reikėjo jai po vieną atplėšti 
ir atidalyti. Greit, matyt, jos 
rankelė nurimo.

Kalba nesiklojo, nesisekė...
— Kaip šokasi? — užklausiau 
galu gale jos.

ko truko mano 
Pirštukai sulipo

4.
' 3

—Labai gerai ir malonu — 
atsakė ji.

Patėmijau, kad ji nuolaidi 
visame kame, nori su manim 
susidraugauti. Tai lapų nuo me
džio praeidama nuplėšdavo ir 
kaip kumelaitė bandė jį suval
gyti, tai vėl vėjapokį nuskin
davo ir putė, o jis pasklisdavo 
po lauką. Man labai pasidary
davo koktu manant, kad paskli
do ar pasklis musų pažintis pa
našiai tiems pūkams. Bet save 
drąsinau, manydamas, kad tas 
negali būti.

Praėjo dar keletas minučių* ir 
aš pasijutau esąs tas pats drą
sus studentas-medikas su stu
dentišku švarku ir taip pat mo
kantis elgtis su dailiąja lytim. 
Taip tai ir įgijau. Nors jau 
nedėvėjau guzikuoto švarko, 
bet dar sulig malonių tradici
jų nešiojau studentišką susmu
kusią taip vadinamą “zaslužen- 
nuju šapku” (užsitarnavusią 
kepurę). Nežinau, gal tas ir juo
kingai atrodė,, bet jau matomai 
studentui brangi jo kepurė, pa
našiai kaip senam generolui jo 
antpečiai, kurs jau išėjo iš tar
nybos ir vos* parėpliodamas ka- 
da-nekada užsivelka generolišką 
švarką ir taria koja trepselėda- 
mas: “Ty durak“ (tu kvailys), 
skubiai laukdamas atsakymo: 
“lak ločno, vąše vysokoprevos- 
choditelstvo“. “Ubiraisia k čor- 
u” (eik po velnių), o jam de- 

nsčikas (tarnas) atkerta: “Slu- 
šaju, vąše vysok...” ir kit. Ma-

tomai, yra tai simboliai dviejų 
skirtinų dalykų, kaip tai: stu
dento kepurė — simbolis pasi
didžiavimo gana rimto 
gyvenime ir smagiausiai pra
leisto laiko, o generolo švarkas 

,— jo didybės, despotiškos ga
lės ir t.t. Ir taip aš vėl tvir
tas kavalierius, griežtas ekze-

laiko

klitorius savos minkštos širdies. 
Bet, broli jaunikaiti, nekreipk 
j tai domės ir neskaityk mana 
didžiai lengvatikiu, ir tavo šir
delė pergyveno arba pergyvens 
tą pati ,r tu kaip morčiaus ka
tinėlis užgzdamas lindai prie 
panelių ir t. t.

(Bus daugiau)

ir tokių, kurie su įniršimu buvo Sekminių diena, kuomet 
aš atvykau nurodyton vieton. 
Buvo graži pavasario diena ir 
kaip sykis buvo gegužinė vie
nam iš parkų vietinio dvarpo
nio Totlebeno. Didelėj parko 
aikštėj gražiai griežė muzika 
suktinį, klumpakojį ir kitus šo
kius, tai susituokę žaidė aplink 
ratelį: “Mes ėjom...’’ arba ki- 

| tus žaislus. Taip laikas sma
giai ėjo, linksminosi ir žaidė 
visi, o maloni gamta gražino i 
tą viską. Visam tam pasiutime 
aš išvidau mergelę, kuri mane 
pritraukė savo linksmumu. Ga
na visgi buvo to viso rodos... 
ir be tos neenatos. Bet žmogaus 
gtibšųs norai siekia augs-1 
čiau, negu tas išrodo ganė
tinu. Taip ir čion, viskas tapo 
tolyginiu ir neramiu. Viskam 
buvo rodos geni b vien pasilsiu 
truko, l ik štai praėjo dar ke
lios minutės ir man dingt įsi
veržė galvon nauja mintis: pa
rašyti mano nužiūrėtai panelei 
laiškutį (reik patėmyti, kąd 
čion tą laiką buvo skrajojau-1 
ti krasa, kuri daugelį supažin
dino vieną su kitu). Bet kadan
gi ji išrodė man perdaug links
mi, tad aš nieko nemanydamas 
braukiau porą žodiftų. Taip ir 
praėjo be'didelių įspūdžių... Vėl 
kelios minutės. Atsakymo nega
vau. Aš kaipo “morčiaus“ kati
nas, rankutėmis patrynęs, aku- 
t s į dangų* pakėlęs ir ūselius, 
nors ir nuskustus, bet užsukęs 
“do gury“ ir į šonus palingavęs, 
it nekalta nendrelė slinkau 
artyn prie augšto, prakilnaus 
meilės aukuro. O tas aukuras 

tik suknelė švydruoja tarpę 
šokiančiųjų, tik blizga manojo 
aukuro akys, ii kačiukes, o mu- 

vis suktinį, lai valcą žeria, 
iš pypkės... Galva pakri- 
šoną ir aš gal ir išrodžiau, 
priblokštas gaigalas. Bet 

sustojo muzika ir aš taip 
pat stop! Apsukęs kelis kar
tus apie aikštę, kaip rodos ge
rai ištyręs karišką situaciją ir 
ruošiantis kokiui tai strategi
jai, nieko nelaukdamas šokau 
pirmyn prie savo “čiekio. Bet 
štai aš dar mihutę staptelėjau, 
nuo kojos ant kojos strapinė
jau, tai pirštą įsigandęs, — mat 
tą aš norėjau daugiau apgalvo
ti. Galų* gale aš buvau prisieito* 
šęs; it feidams prie kunigo į 
klausi n veją aš žengiau pirmyn, 

pirmyn, manau sau, vyrai 
pajudinsim žemę, pajudinsim.-.. 
Kaklą kaip .gervė, ištiesęs, kru
tinę papūtęs ir batus į žolę pa-

,š... žmogus solidarus, be abejo 
r getas ir ištikimas... aš lie

jau visur kraują... žiūrėkit au- 
gstyn, stebėkit žemyn, kur ma
no kepurė, kur mano protas... 
Ar netiesa? Ko laukiat... ir t.t.” 
—Vaatelėjo — rišo žodžius (jė
ga sukauptus) ir stengėsi, akis 
išvertęs, padaryti iš savęs 
torių) kalbėtoją, - bet 
nenusakęs nuli|xlavo nuo 
nes,

(ora- 
nieko 
stati-

šiai

nes oratoringa kal
nu trukdavo delei sto-

žodžių... Beabejo, jtužu- 
miniai tas tiko, visi šaukė

’urr... ra“, “bravo“ ir t.t. Po
tam kitas, o po to trečias* kal
bėtojas ir t.t. ir t.t., nuo kurių 
galėdavai tą patį išgirsti, 
džiumos žmonių 
pabludę... Tame

Di- 
protai buvo 

sukuryj dali
nai nesąmonių ir sąmonių, tad
ir išdygo mano šauni mintis ap- 
sivedimui. (Pradėsiu nuo pat 
šaknų...) Buvau susidraugavęs 
su studente-medike, su kuria 
aš praleisdavau savo liuosą -lai
ką. Bet žinai, išsyk ištolo, 
kaip morčiaus katinėlis, tai jai 
kada bučkis, tai vėl kokia ne- 
macis..., tai į teatrą, tai ant 
luotelio—pasigėrėti mėnuliu, ar 
žvaigždelėmis spoksančiomis į 
Volgos veidrodžiu blizgantį van
denį. tai atsidūsėjimai, tai vėl 
kokis kilus įvykis, varduvės, ar 
kiti smagumai, taip kad nei 
į galvą neįeidavo, kad reikia 
tam galvą padaryti. Bet kadan
gi naujoji Liolė (Elcnutė) pra
dėjo stipriai man minti ant 
kojos, duodama ženklą jo pa
kerimi tarnui, kad atėjo laikas 
neprašytas, laikas žiaurus dėl 
mano -liuosybės, tuomet aš, 
kaip perkūno trenkias, užsi
maučiau ir pradėjau, kaip ka
linas modegėle sukti, sakydamas, 
tik “dušečka“ palauk, nesisku
bink, juk turim dar laiko, juk 
neužbaigtas dar universitetas 
ir l.t. .Ji tai nurimdavo, tai vėl 
užsimąsčius pasišiaušėdavo, it 
kačiukė ir liesdavo mane ožio 
ragan. štai aš vieną kartą 
ėmiau ir pats svajoti apie per
siskyrimą su savo liuosybė. Su
kandęs dantis- ir sukdamas vie
nu pirštu nosy j- padariau “ro- 
kundą sumenijos“ ir jau nuta
riau... Nors ir didžiausios, kaip 
obuoliukai unriedėjo kelios aša
ros, nukrisdamos ant mano 
studentiško švarko, kurios il
gai, ilgai neišdžiūvo, matyli 
buvo labui, labai didelės... Bet 
sako patarlė, kuri gimė Dievas 
vienas žino kur:—“Nieko nėra 
blogo, kas neišeitų ant gero“. 
Tad ir rftano reikale taip atsi
tiko. štai bolševikai apskelbė 
jau valdžią, štai mobilizuoto, 
štai vykimai pabėgėlių iš Rusi
jos namon, tad ir pas mane at
sirado toks didelis noras pama
tyti savo gimtinę, žaliuojančias 
lankas, 
ošiančius 
Lietuvos

liūliuojančias dirvas, 
miškus ir čiulbančius 

paukštelius. Tad nieko

zika 
kaip

kaip

vo aukos... Praėjo kelios mi
nutės ir aš jau buvau akis prieš 
akį...

- Atsiprašau aš labai, aš... 
aš... aš...— užkliuvo mano lie
žuvis ant pat “vožnos” vielos,

parodydamas savo iškalbą, ora- 
toriškumą, bet vieton to, tik 
velnias žino ką dš grumulia- 
vau liežuviu už dantų. Na, ma
nau sau, po šimts pypkių “pod-
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ŽMONIŲ KANDIDATAS 
Del Tarnavimo Žmonėms

HOMER KLINGER
I Al.DERMANUS 

Nominacija Vasario 22, 1927
Jis yra gimęs ir užaugęs 9 War<le, 37 mettj amžiaus, vedęs, gyvena su 

motore ir turi 4 vaikus, 20 Kast lJ3th Place. Dirba Pullman Car Works 
per paskutinius 17 metų. Yra republikonas į Aldermanus iš Republikoniško 
Wardo. ,

Jis yra priešingas.. Niekei Plate Geležinkeliui dėl statymo Calumet 
prieplaukoj!. Stengsis, kad butų atšauktas vandens myteriij įvedimo pa
tvarkymas. Dirbs dėl publiškų pagerinimų visuomet kaipo žmonių 
Alderinanas. ' .

li

BALSUOKITE UZ LIETUVĮ 
WACLAW PIERŽINSKI

L1ETUVYS KANDIDATAS. 
,13to Wąrd Aldermanu ’

Stos
Už švarias gatves ir gatvaites, 1 •’
Už panaikinimų vandens my torių,
Už iškėlimų gelžkelio ant 47th ir Leavitt gatvių, 
Už gerai apšviestas gatves.

Išrinkite Lietuvį
Balsuokime Vasario 221a

*UŽ
x] WACLAW PIERŽINSKI

T



Kreivo aky.s ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “tsvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $t> ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St, 2 fl.
Valandos 8-5, Nedalioj 10-12

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

('APŠILO COMPAUND mo
ti* lengvai prašalina viršmi- 
»ėtas ligas; mums šiandie daū- 
rybė žmonių siunčia padėka- 
.’ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem, 
<aina 50 centų.f

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentui visokių ligų, runia- 
: lizinu, nervų atitaisymo, šalčio ir 
i taip toliau*, su elektriniais prie-! 
j taisais. 4

MineralinCs, sulferinės vanos j 
duoda didžiausią kraujo cirkulis-į 

Įciją, kuomi galima išsigelbėti nuo1 
visokių Ligų.

Moterų Skyrius atdaras U t ar-, 
ninkais nučr 8 iki 12 vai. nakties.'

Kambariai <lel pergulėjimn.

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

Atdara dieną ir naktj 
Phone Boulevard 4552

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerkles Ligos 

Gydomos Eksperto 
27 metui prie State SU

NAUJIENOS, Chicago, III.
ti Griniaus valdžią... I no jaus 
vienas išsitraukia iš ančio re-

šeštadenis, Vasaris 19, 1927

» H1P ’ I
apie surpraiz partes

agentai

ras užsiima rengimu 
parčių. Turim: 
kurie kiekvienam

Esu pilnai įgaliotas pranešti 
visuomenei, jogei aš atidariau 
naujų, biurą, kuriame dirba la- 

ir gražios 
lictuvuilcs merginos. Musų biu- 

,surpraiz
gerus agentus', 

bet kokioje 
ti partę, o 

musų hierginos užtikrina daug 
svečių;

Aiškus dalykas, >kad musų 
biuras ima komišeną tai jau 
'aišku kiekvienam, kas siek tiek 
apie biznį nusimano. Taip, ger
biamieji, m:s imame komišeną, 
bet nūs galime surengti sur
praiz partę kiekvienam vyrui 
arba moterei ir užtikriname

Ateikite pasiteirauti apie ko
mišeną. Mes surengiame viską, 
padarome kas reikia, o jūsų sve
čiai pasilinksmina, užmoka kiek 
išpuola ir viskas pabaigta. Tu
rime daug padėkavonilL Dabar 
laikas rengti surpraiz purtės: 
nesnauskite. Kiekvienam už
tikriname pasisekimą. Apart to, 
mes surandame svetainę ir nu
peiktame ko reikia, štai perei- 
toj suimtoj vienam piliečiui mu- 
sų biuras silrenge partę: nu
pirkome namelį, ir dar pinigų 
atliko.

Pasiskubinkite, kol dar šalta, 
mes ketiname biu- 

Dabar laikas 
o musų biuras 

pasisekimą ir

vasara 
uždaryti.

užtikrina jums
garantuoja pelną.

Atsišaukite į musu
tuo adresu:

—Padaužų aurpraiz
renginio

biurą ši*

parčių
biuras.

Peter Conrad
ART PHOTOGRAPHER

3130 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Telephone Boulevard 6360

PAVYZDŽIUI: Nuinni laidotuves, vestuves, šeimynines . grupes, 
mažus vaikus, pirmos komunijos grupes ir atskirus, atminčiai 
užbaigusių mokslo metų (graduation), party ir kitus paren
gimus.

PADARAU: Iš mažų didelius ir iš didelių mažus, spalvuotus arba
paprastus. Kelias fotografijas .nustatau ir padarau vienų

Atlieku savo studijoje įvairiausius 
Fotografo darbus.

Greitai, Gerai ir Pigiai
Studija pagerinta ir atnaujinta sulyg paskutines 

mados. •

MALT T0N1C - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS,

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPraėykite savo 

nuteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

auzų reporterio 
raportas

Aš jums išduosiu raportą, .o 
paskui papasakosiu, anot bolševi 
ką, savo* įspūdžius. Pradėsiu 
iš vidurio, nes taip lengviausia 
inuii raportuoti.

O tas Gegužis musų tavarš-
čiams tiek bainv s įvarė, kad 
dabar jie vis sMko: oisteriai, 

nūs ne komunistai, 
geri žmonės mes 

neatidarome ir 
Vyrai, tai vyrai, 

komunistiškos ko
duok joms dan-

tarakonai, 
dievaž, mes
nė burnuuių
taip poliaus.

belės, Dieve
;aus karalystę kada reikės, tai 
jau man jų tikrai gaila: verkš
lena nabagėlės, mušasi į kruti
nę, bažijasi ir vis sako: mes 
nekaltos avelės, mes nekalba
me, netrypiame, nešvilpiame ir 
nekosime...

Musu mučelninkas Graičunas 
dabartiniu laiku išvystė didelį 
balselį. Kad žinotumėte, ger
biamieji, kaip jisai kalbu... Ir 
garsume lis jo balso, net miela 
klausyt: tartum šaliapinas ar
ba Carnzo. O ta jo kalba toki 
tiesi ir tąsi, kad tavorščiai plo
ja. o tavorškos daugiau punde
lio perkasi, kad žinotumėte'. Ale 
jisai kad sako, tai pasako tą, 
ko tavorščiai laukia išsižioję. 
Aš čia, jei gerbiamas pirminin
kas leisite, duosiu vieną propo
ziciją: tegul Graičunas uždeda 
spykerių studiją, tai, aš tikri
nu, padarytų gerą biznį — visi 
bolševikų rezoliucijų pisoriai 
ir pamokslininkai tikrai imtų 
lekcijas. O bolševizmui butų 
didele nauda. Tada tavorščiai 
galėtų, kaip čia pasakius, SLA. 

| iždu dar tvirčiau susirūpinti. 
O sekamuose rinkimuose musų 
Graičunas galėtą į Ne\v Yorką 
joti ne ant juodo kuino, ale 
ant raudono eržilo...

Ale ko čia kalbėti apie , bol
ševikišką pavojų SLA. Vyrai ir 
moterys, aš pasakysiu kaip bol- 

t ševikų atsikratyti: atiduokite 
tavorščiams SLA. iždą, tai pa
matysite, kad jie visi užmirštų 
proLsttioti prieš Pildomąją Ta
rybą ir prieš SLA. viršininkus. 
O tai juk galima padaryti (anot 
kunigaikščio Gedmino, k<fl 
vanduo uola pavirs).

Aš protestuoju prieš
Montvidą. Kam jisai bolševi
kus pakrikštijo kiauliškiausia 
partija. Kam čia kiaulė kaltinti 

kuo ji kalta, kad jau ją prie 
bolševikų lyginti? Aš protes
tuojat! ir prieš Grigaitį —kam 
jisai tavorščianis kailį peria. 
Kam čia darkyti skūra? Pro
testuoju ir prieš visus tuos, ku
rie, kaip padaužos, musų ta- 
vorščius kibina.

Ale tavorščiai 
provotis ir korte 
parodyti, kad jie

Dr.

jau rengiasi 
visam svietui 

„ne komunistai 
ii^ne bulševikai, bpt tiktai, kaip 
čia pasakius, progresyviai ta
vorščiai.

O dabar, gerbiamieji, jūsų 
reporteris raportuoja jums apie 
tavorščių spaudą. Tavorščiai 
dabar spaudžia syvus iš savo pa
kalikų, spaudžia syvus iš savo 
pritarėjų, spaudžia syvus iš vi
sų žioplių. Ir šitas spaudimas 
syvų, lietuviška i-bolševikiškai 
tariant, vadinasi 
jus“. Tavorščių 
“spaudos vajaus 
tai tokis tinksas, 
džia aliejų iš mizernų skaity
tojų.

Beje, tu svieteli mano, sakau, 
kur dingo musų srovės? Atsi
menate, gerbiamieji, kiek sro
vių kituose laikuose buvo — ki|r 
jos djngo? Bolševikės, kiek 
pamenu, 
apie 
būt 
uosi 

O 
miršęs.
Bolševikėliai turėjo savo jo
markėlį ir prie progos tavorš- 

_j| čįų spykeriai, kaip pradės derg-

spaudos va- 
gazicta turi

kuris- išspau

Bolševikės, 
nuolatos kalbėdavo 

savu sroves, bet jau tur 
ir jų srovės išnyko... Mai- 
laikai.
dar vieną daiktą bučia pa- 

Tai buvo nepersenai.

►daiigi, kadangi, kadangi... lai 
mes griežtai protestuojame 
prieš Griniaus ii1 Sleževičiaus 
valdžią... Bet už trijų dienų fa
šistai nuvertė Griniaus valdžią, 
o rckoliucija paliko, kaip čia
pasakius, be v< ries. Na, ale
bolševikai ruzumni: jie tuojaus, 
kaip čia pasakius, ant karštų 
pėdų surengia kitą jomarkėlį ir 
tuojaus tas pats 
aųčio / ištraukęs 
skpito: kadangi 
dangi, kadangi., 
džia buvo gera

Kad krautuvninkę buvo lup
ti na, kad jos blauzdos ne visai 
eilinėj ir turi žavimos galios, 

aišku? Bet ka 
pridėjęs -> visa 

energiją negalė- 
Taip iv prisipa-

daugiau negu 
aš čia ture į nu 
savo potavimo 
jau pasiekti, 
žinau.

prieš tatai rci-

tavorščius iš 
rezoliuciją vėl 

kadangi, ka- 
Griniaus val

ines smerkiame 
Galiu pasiba-

žyt, kad taip buvo.
Baigdamas noriu visam svie

tui pranešti, kad Padaužų sek
retorius dar turi daugybę ga
tavų rezoliucijų. Kam reikia, 
jisai pigiai parduoda. Bezoliu- 
cijų yra visokių: trumpų, ilgų, 
su faktais, be faktų, tinkamų 
įvairioms organizacijoms, kam
pelius jisai išsiunčia dykai. At
sišaukite arba telegrafuokite.

Potestuoti 
kia! Paaiškino. Tamsta su
pranti moteris, dvidešimtį me
tų prekiaujanti, turinti plačią 
klijenturą, blauzdas, nesi šalin
ti nuo žniblelčjimų pašonei), 
žodžiu persona visais atžvil
giais visuomenei reikalinga ir 
naudinga, ir štai ateina kažko
kie žmonės ir suhuiša ją krep
šiais per galvą!

Svečias ilgui nelaukdamas 
traukė iš kišenės popierą

venime Ira.ti.ką atsitikimų?) 
tai kad tik dei taupumo nenu
sipirktu per trumpas virves. 
Dievaž, juk dėl to žmonės ne
begalėtų atlikti naudingiausią 
darbą negalėtų pasikarti!

Buvo taip nervuotis kad ne
galėdavo išdirbti visą dieną

Mr. W. A. VVcILer, iA Kult/,n, Mo., buvo 
ncrvuotnH, iiunilpę* ir bibai kentėjo nuo ne
virškinimo. Jis svėrė tikini 117 nvarų. l’o

—Reporteris Burnius.

Piršlys
Tžėjo aną vakarą pas mane 

ponas — pastatus tiek impo
nuojantis, kad nenoromis išsi
tiesiau, mat ministerijoj 
tarnauju, 
tą kvapu

-Ką ‘
painiojau 
arčiau kėdę.
“ne kitaip, arba iš 
sijos, arba keleivis 
šaulį aukas renka.”

Svečias atsisėdo 
ramiu, mokslišku tonu:

—Kaip tamsta reaguoji į tą 
faktą, kad smulkiųjų prekių 
ir valgomų produktų parduotu
vės savininkę primušė žmonės 
pintinėmis per galvą?

Tono ir klausimo objekto 
skirtingumas taip mane pavei
kė, kad aš nebeturėjau ką at

sakyti.
—Matyt... krepšiai ir parda

vėja... Smulkiosios prekės...— 
Maliau liežuvį, kad tik butų 
malta.

—Taip tamsta. — Tuo pat 
mokslišku tonu, tarytum teore
mą kam aiškina, traukė 
čias savo kalbą.

—Pintinėmis per galvą 
mušta moteris, kuri jau 20 
tų ištisą miesto rajoną 
pina prekėmis! Ar tamsta esi 
girdėjęs tokį barbariškumą.

Aš pradėjau suprasti, kad 
svečias, pqp mane užeidamas, 
ne čia pataikė.

—Visai su tamsta sutinku,— 
nudžiugęs pradėjau. Tamsta 
kiek* suklydai: jei tamsta bu
tum pasukęs nuo šio namo į

mat
tai kad tik kiek, tuoj

galiu.,.?—Nužemintai 
liežuvį, patraukdamas 

O pats mielinau: 
butų komi- 
aplink pa-

ir pradėjo

sve-

su- 
me- 

apru-

ten butum radęs namą, ant 
kurio durų yra parašas: “me
dicinos daktaras’’, .lis puikiai 
sužeistuosius tvarsto; tais rei
kalais pas jį dažnai kreipiasi... 
Aš, matot... aš... šiek tiek ben
dro su spauda turiu. Daugiau
sia, ką galiu tuo reikalu pada
ryti, tai įdėti j kroniką žinutę, 
konstatuodamas nūdienį žmo
nių sužvėrėjimą, netekimą bet 
kokio asmens gerbimo jausmo.

Svečias ramiai išklausė ma
no pastabą, nusišypsojo ir vėl 
pradėjo.

—-Krautuvninkę sumušė už
tatai, kad ji supuvusius' kiauši*

Mano akys vos neišsprogo iš 
nusistebėjimo.

O ką aš bendro turiu su 
supuvusiais kiaušiniais? Pra
dėjau nerimti.

-Tamsta nepripratęs prie 
Į auditorijos. Tamsta išklausyk 
mane. Kad ji supuvusius kiau
šinius pardavinėjo, tai tiesa. 
B^t tie galvijai, kurie su kašė- 
mis ją apdaužė, pamiršta, kad 
ji ištisus 
aprūpina, 
kokias ji 
blauzdas!
neteko savo moksliškojo skam
bėjimo ir suvirpėjo, 
pereiti ekstazėm' 
blauzdų visapusiška 
man tapo aiški.

Ar dabar jau tamstai vis

dešimt metų juos 
Be to, jie nemato, 

turi riebias ir dailias 
Čia svečio balsas

gatavas 
Kautuvninkės 

tobulybe

• v
1S-
ir

kam ?
—Protestuosim. Mano riteriš

kumas neleidžia man pasyviam

Pala, poiiuli. Pasakyk pa
galiau, kas tamsta toks esi?

Svečio nustebimas perėjo vi
sas ribas.

Kaip? Tamsta nepažįst?
Na, tik pažiūrėk j mano akis.

taip ir lemta, 
ruošdamosi iš-

beišeinąs pro

Aišku?
Dėkui. Aišku. Mane stebi

na tačiau tamstos misija. Tams
tos specialvbė...—Norėjau tęs- 
2—B17 
ti savo kalbą, bet jis greit nu
traukė.

Tai pasirašyk.—Pasiūlė at
kišęs popierą.

Ne, žinote... Verčiau nerei
kia. Supuvę, mat, kiaušiniai 
tos rųšies prekė, kad ir labai 
kultūringoj panosėj pasmirsta. 
Tamstos paties gerovei nesira- 
šysin.

Gaila... Argi 
sudejavo svečias 
eiti.

Lik sveikas*.
Sudie. •

Svečias* buvo
duris, bet vėl atsigrįžo.

O gal tamstai reikalingos 
geros rųšies plaušinės šluotos? 
Paėmiau, mat, šluotų gamini
mo firmos agentūra... Pigiai 
parduodu.

— Tuoj išėjus antros durys. 
Ten pataikysi pas virėją. Ji toj 
srity specialistė. — Nurodžiau 
žmogui, kad nepaklystų.

-J-Aba... Svečias įstrigo du
ryse ir dar atsisukęs paklausė?

O gal tamstai žmona rei
kalinga? Gerą Įnipirščiau...

—Dėkui. Vieną turiu, pa
kaks...

Aha... Gailią kad nepasira- 
šėt... Na, pažvejosiu senukus. 
Jie ne tokie rambus...

*

Taupome!
Mat, ar aš nesakiau, kad taip 

bus. Rėkė, rėkė, šaukė, šaukė:
Taupykime! Taupykime, 

vyrai! Kiauros ir tuščios mąs
lios mus pražudys!

Vyrai išgirdo ir ėmė taupyti. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad 
taupumo rekordas pasiektas. 
Tik pažiūrėkite: buvę valstybės 
valdininkai dėl taupumo, kad 
nesaikstyti į valstybės iždą pen
sijų--įsigijo centrus. Mat, kas 
gali pasakyti, kad jie visuome
nės arba nedoru bildu pelnytais 
pinigais gyvena?

Prakaite veido valgo duoną!
Kiti vėl, nenorėdami plėšti 

batus, taupumo ‘ dėlei įsigyja 
automobilius su katorgišku dau- 
donu ženklu užpakaly: 
batai sveiki ir kraštas 
Del taupumo literatai* 
rašę. Tiems sustojus,

lobsta, 
liovėsi 
taupu-

I mas iš visų pusių reiškiasi: ne- 
beeikvojamas popieris, knygų 
leidyklos išgelbėtos nuo reikalo 
eikvoti pinigus raštams leisti, 
skaitytojas neturi reikalo pirk
tis knygų ir jei bendrai jis ką 

i nors kišeny turi, taę ir palieka.
Kas, jei ne taupumo pažy

minys mile namų; plytos juk, 
jei taip palaidai sukrautos 
irsta. O dabar

žodžiu, visur, 
ri -visur matai 
akį ii* ranką.

Vieno be galo 
taupytojai kada 
sikarti, (ar maža

sienose, nebirs. 
kur tik pažiu- 

gaspadorišką

bijau: jei tie 
sumanys pa- 

žnionių gy-

livartojlrho dviejų buteli) Nurrn-Tone jin 
pariito: “Dabar aft Hveriu 130 rvnrų, ak ga- • 
iiu dirbti bn nuovargio ir nerviikumo. Einu 
luuk resni (ariat ir fftroclnu r'ebeanin nrgu ka
da norą pirnrau. Nusrn-Tone pairell>ėjo nuin 
dikčiai,“ 

Nutfn-Ton<» in-ron kraujo biidavotojos, 
vų i r 
virAkinime, 
KėjiiiU) 
kepenų 
a'lpnil* 
apet'ti), 
beitu*, 
pclbėjo 
sveikatų ir nuatlprėti, Joi parduodamoa 
viauK K|>tiekoriuM ku t kra i

| HUteika užtfančdin’mų arba pinigai grąžinami. I 
KT ...j., j—1.14 i ..a.II rsvt >■ .. • . .

iier- 
runmenų. Suteik, u greitą papclba ne- 

i>riiHHliiui i vidurių gasiti, ritu- 
KVuigul|, gulvoi skaudėjimu, ilikatų, 
ir pūslės nemalonumus, Huctiprimi 
nervus, pralullnu nemigę, patuko 
ąbelną nusilpnėjimą ir pnnaiii.H iru- į 
l’er daugeli metų Ntlgn-Tone pn- 
tukstančiams žmonių atgauti aavo < 

.. __ ;____ i pa* 1
garantija, kad I 
if/fli i/rnylnami 

NusipirkU buteli Šiandien. Tk žiūrėkit, kad 
; butų Nuga-Tone. Pavaduotojos yra be ver* 

tė».

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų

25 METU PATYRIMO v
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaiulž- 
jimo.

Jei skaitant raidčs susilieja j (telik
tų.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progoj. Per daugelj metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
JJgas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mų yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystes 
vikrumų ir prailgina 
kiekvienam naudin
gų gyveninių. Jos 
sustiprinina vikru
mų ir priduoda vy
riškumų silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
del,sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visu linų paslaptys niekam neiš- tiuočlamon.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo khmbarys 508.

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedeliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo, 10 r. iki 8 v.

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

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

Kambariai 14, 15, 1G, 17, ir 18 
Pastebekit mano iškabos 

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

i Naujienų Spaustuvė
yra Unbinė SoaustnvA

BUDAVOK
Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėtą turi

Kas turite lotų, tai nelaikyk it ilgiau tuščių, ir nemokekit kitam 
i rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavosime namus to

kius, kokius norėsite, kad tik lotą turite išmokėtą.
Duodame Ist ir 2nd MorgiČius, kitaip sakant, parupinam visus 

pinigus reikalingus dėl budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN & CO.
BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St., Chicago

Notary Public Yards 6062 '
L. --------------- ----- *------- - .?
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SVEIKATA TAI JURTAS IR LAIME
Per ilgų laikų aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visų 

ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 
t. neturėjau apetito ir neskanius atsirūgi
mus; abelnai buvau visai^suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi
sekė surasti vaistus, vardu SALUTES B1T- 
TERIS VYNAS ir j f> mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar Čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALlįTES BITTERIO VYNO 
ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir 
naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatų,

net daktarams

Dabar Pirmiau
tvirti, tai 
sudrutins 

vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimų ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegų ir 
tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam papašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už vienų bonkų $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit apiaikyti siųskite Sykiu su užsakymu ir Money Order dęl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašų i? adresuo
ki taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31 st St., Chicago, III., Tcl. Boulevard 7351
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