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LENKAI ATIDUODĄ LIETUVAI VILNIŲ
Netrukus busianti pasirašyta Lie

tuvos Lenkijos sutartis
Lenkai betgi laikysią savo ka
riuomenę Vilnijoj, kol Rusų 

pavojus Lenkijai išnyksiąs

Papa stoja už visuotiną 
itilng nusiginklavimą

Osservatore Romano pareiškia, 
kad dalinis nusiginklavimas 
taikos reikalui nieko nepadė- 
siąs

ROMA, vas. 25. - Vatikano 
organas Osservatore 
išspausdino vedamąjį 
nį, kuriame kritikuojamas 
zidento Coolidge’o

N. Y. kailiu siuvėjai pa
smerkia komunistus

Milžiniškame protesto mitinge 
reikalauja, kad ADF pavar
totų visų priemonių unijoms 
nuo komunistų apvalyti

NEW YORKAS, vas. 25. —
Romano Cooper Union salėj įvyko mil- 
straips- žoliškas'karpių siuvėjų mitingas, 

pre- kuriame reikalauta reikalauta, 
sumanymas kad kailių siuvėjų unijos butų

RYGA, Latvija, vas. 25. [Chicagos Tribūne 
kablegrama]. — Gauti vakaj* vakarą Rygoj ne
patvirtinti dar pranešimai skelbia, kad Lietuva

jūrių ginkluotei sumažinti. apvalytos visai nuo komunisti-
Tokių svarbių problemų ne- nių triukšmadarių ir darbinin- 

galima išspręsti naiviomis iliu- kų organizacijų griovėjų, 
zijomis, sako popiežiaus laik- Komunistai bandė mitingą

3,000 britų pasiruošę gin
tis Šanhajuje

Amerikiečių jėgos taipjau su- 
stipejo dar trims karo lai
vams atplaukus

ŠANHAJUS, Kinai, vas. 25. 
— Kadangi į šanhajų atvyksta 
vis daugiau ir daugiau kiniečių 
kareivių ir padėtis darosi nera
mi, trys tūkstančiai reguliari- 

•nės Britų kariuomenės užėmė
apsigynimo pozicijas ištisai 
visa tarptautinių koncesijų li
nija.

Amerikiečių jėgos, padidėju-

Kongresas nutarė statyt 
tris kreiserius

Coolidge betgi nepritaria naujų 
karo laivų statymui; gal bi- 
lių vetuos

WASHINGTONAS, vas. 25. 
— Senatas šiandie priėmė at
stovų buto vakar priimtą bilių, 
kuriuo skiriama 450,000 dole
rių trims lengviems kreise
riams pradėti statyti.

savo neoficialinj šešerių metų karą su Lenkija 
esanti laimėjus ir kad Lenkai netrukus grąžinsią 
jai Vilnių, bet tam tikromis sąlygomis.

Veikiai tarp abiejų kraštų busią jau Įsteigti 
diplomatiniai, konsulariniai, pašto, telegrafo ir 
geležinkelių susisiekimai.

Sako, kad nuopelnai dėl Lietuvos su Lenkija 
sutaikinimo priklausą Sir Tudorui Vaughanui, 
Britų ministeriui Pabaltijo valstybėmis, kurs pa
staruoju laiku padarė keletą vizitų Kaunui.

Einant sutartim, kuri netrukus busianti pa
sirašyta, Lenkija pripažįstanti Lietuvai teisę Vil
niui ir didelei Vilniaus krašto daliai. Lenkija su
tinkanti leisti Lietuvai tą kraštą valdyti, tuo tar
pu Lietuva sutinkanti leisti Lenkams laikyti savo 
garnizonus Vilniaus koridoriuje tol. kol pasirody
sią, kad Lenkijai nebegresiąs Rusijos pavojus. 
Tada jau Vilniaus kraštą Lenkai visiškai atiduo
sią Lietuvai. - v

Lietuva Vokietija ruošia 
muitu uniją?

Vokietijos atstovas tuo reika
lu taręsis su ministeriu pir
mininku Voldemaru.

neša, 
<\ n tas

Liaudies Universitetas 
. policijoj

PILVIŠKIAI, Vilkaviškio aps. 
[LŽ]. — Vasario 7 ir 8 d. Pil
viškių Liaudies Universiteto 
lektoriai ir klausytojai turėjo 
nepaprastus policijoj tardymus. 
Visi universiteto dokumentai 
patirti policijom.

Nieko Įtariamo neradus, vis
kas grąžinta atgal. Pamokos ir 
paskaitos vėl vyksta normaliai.

Ko\venski 31 num. pra- 
kad Viennos korespon- 
rašo Ost-Press • Agntu- 

rei Vokietijos atstovas
Lietuvai p. Morath po savo su
grįžimo iš Berlina buvęs pas 
premjerą Voldemarą ir ta pro
ga aptaręs Lietuvos su Vokie
čiais susiartinimo klausimus 
galimybes įvesti tarp abiejų 
lių muitų uniją.

bei
Su

Dar apie monarchisly są 
mokslą Lietuvoj

Ir valstiečiai liaudininkai 
puolami

*icsc apskrityse vyriausybė 
užgynė susirinkimus laikyt.

Lietuvos Žinios vasario 10 
dieną praneša, kad duotas lei
dimas sušaukti Alytuje vasario 
13 dieną Alytaus apskrities val
stiečių liaudininkų kuopų su
važiavimą be nurodytų motyvų 
atšauktas.

Be to, neleisti valstiečių liau- L 
dininkų susirinkimai Vilkaviš
kio, Tauragės, Rokiškio, Ute
nos ir Zarasų apskrityse.

Vasario 11 dieną turėjo įvyk
ti Kauno valstiečių liaudininkų 
narių susirinkimas, bet taipjau 
neįvyko. Naujasis Kauno karo 
komendantas Čaplikas susirin
kimo neleido.

“Lietuvos.
9 d. leidiny 

kai kurių apie tai 
paskelbtų Vilniaus 

laikraščio “Slo-

Vakar “Naujienos” padavė 
žinią iš Rygos apie Glovackio- 
Klimaičio-'l'omkaus sąmokslą 
prieš dabartinę, jų pačių įvyk
dytu gruodžio 17 pervartų įs
teigtą, Smetonos-Voldemaro 
valdžia.

Ką tik atėjusios 
žinios” vasario 
praneša dar 
smulkmenų, 
monarchistų 
wo”. Sako:

“Sulig rastais per kratą do
kumentais, sąmokslas buvęs re
miamas vokiečių monarchistų 
organizacijų. Be to, per kratą 
Tomkaus bute rasta pusė mi- 
liono litų užsienio valiutoj ii 
smulkiai paruoštas perversmo 
planas.

“Tuo planu naktį į sausio 17 
dieną turėjęs sukilti [Cenzurcs 
iškąsta] ~ pulkas, vadovaujant 
Klimaičiui. Sukilusios kariuo
menės dalys turėjusios suimti 
respublikos prezidentą [Smeto
ną], visus ministerius, kariuo
menės vadą gen. Žukauską, ge
neralinio štabo viršininką pulk. 
Daukantą, eilę žemesniųjų šta
bo karininkų ir atskirų parti
jų vadus. Taip pat tuoj turėjo 
būt užimtos valstybės įstaigos 
ir bankai.

Lietuvis J. Sinkevičius už- 
muštas kasyklose

Kartu žuvo ir du kiti jo drau
gai; ketvirtam sutriuškinta 
koja

POTTSVILLE, Pa., vas. 25. 
— Du angliakasiai, vienas jų 
lietuvis Jonas Sinkevičius, ant
ras William Plunkett, paauko
jo saVo gyvybes bandydami iš
gelbėti kitus savo draugus Port 

.Carbono anglies kasyklose, pri
klausančiose South Penn Col- 
liery kompani jai.

“Breste” No. 5 dirbo du ang
liakasiai, Buber ir šugarinskis. 
Staiga jie pastebėjo, kad vir
šus ima dubti ir kad jiems gre
sia pavojus būti užbertiems. 
Jie greitai paėmę rąstą bandė 
anglies griuvimą sulaikyti, ša
liniame “breste” dirbę Sinke
vičius ir Plunkett, pamatę gre
siantį savo draugams pavojų, 
greitai atbėgo jiems padėti, 
ramsčius pastatyti. Bet kol jie 
galėjo ką nors daryti, anglys 
ir uolos ėmė griūti ant jų. Vie
nas tik šugarinskis išliko gy
vas, nors su sutriuškinta koja, 
visi kiti: Sinkevičius, Plunkett 
ir Buber, buvo užmušti.

Sinkevičius buvo vedęs ir 
paliko žmoną ir ketvertą vaikų.

Oklahoma atmetė anti- 
evoliucijos jstaaymą

OKLAHOMA CITY, Okla., 
vas. 25. Valstijos atstovų 
butas šiandie 46 balsais prieš 
30 metų atmetė fundamenta
listų bilių, kuriuo norėta už
ginti evoliucijos mokslo dėsty
mą tos valstijos mokyklose.

Kadangi prezidentas Cool
idge, kurs yra pasiūlęs kitoms 
valstybėms bendrai tartis dėl 
tolimesnio jūrių ginkluotės ap
ribojimo, naujų šiuo tarpu ka
ro laivų statymui nepritaria.kol 
paaiškės, koki bus jo pasiūlymo 
rezultatai, gal būt, kad tą kon
greso bilių vetuos.

sios atvykusiais iš San Diego, 
Cal., 1,200 jūreivių, sustiprė
jo dar atplaukus trims karo 

komunistų buvo išmesti laukan, laivams iš Manilos.
Mitingas, kuriame dalyvavo* Tuo tarpu į pietus nuo šan- 

hajaus priešininkai koncentruo
ja savo jėgas sprendžiamai ko
vai už šanhajų.

Kiniečiai protestuoja prieš 
Britus

/ HANKOVAS, Kinai, vas. 25.
— šiandie čia įvykiu milžiniš
ka kiniečių darbininkų demon
stracija protestui prieš kon
centravimą Britų kariuomenės 
šanhaj u je.

suardyti ir tuo tikslu ėmė kelti 
triukšmą, bet jiems tatai ne
pavyko. Apie septyniasdešimt

raštis. Taika nereiškianti, kad 
viena kuri tauta butų paauko
ta kitai., 'laika nesąs vaisius, 
bukliai vienos kurios tautos 
nuskintas nuo kitos tautos ne-j
patyrimo. Tikros ir patvarios apie pusantro tūkstančio kailių 
taikos esą galima atsiekti tik, siuvėjų, priėmė rezoliuciją, ku- 

nusiginklavi- ria reikalauja, kad Amerikos 
garantijomis, ir, Darbo Federacija pavartotų vi- 

visų pasaulio gų galimų priemonių unijoms 
Ginkluotės visai nuo komunistų apvalyti.

-| Po to mitingas vilto didele 
protesto demonstracija prieš 
komunistus, kurie New Yorko 
siuvėjų linijoms yra padare 
begalinės žalos ir pragaišties.

viena, visuotinu 
mu, lydimu 
antra, dvasiniu 
tautų auklėjimu, 
apribojimas, dalinis jos suma 
žinimas, taikos reikalui nieko 
nepadedąs.

Rišant 
blemą iš 
laipsnyj, kad Jungtinės

norint kad jis 
visuo- i 
tvirto-' 
Osser-

nusiginklavimo pro- 
viso, o ne apribotame 
kaip 
siūlo, aišku, kad nu

siginklavimas, 
butų vaisingas, turi būt 
tinas ir pilnas, kartu su 
mis garantijomis, sako 
vatore Romano.

“Ginkluota taika yi:a 
das. Ginkluota taika 
tai valandai, laikina ir 
los. Ginklai yrą karo 
Ginkluotė todėl, dagi
tikslas butų vien stovėti taikos 
sargyboj, tikrumoj yra karo 
potenciolybės ir anksčiau ar vė
liau turi būtinai privesti prie 
karo.”

Baisi traukinio katastrofa 
Meksikoj

1,000 Britų kareivių plaukia i 
šanhajų

Areštai tariamų komu
nistų Čilėj

SANTJAGO, Čilė, vas. 25. — 
“Naikindama’’ komunistus, nau
joji premjero Ibaoczo vyriau
sybė areštavo šimtus asmenų, 
jų tarpe ir keletą kongreso na
rių. Trys komunistų laikraščiai 
apo uždaryti.

absur- 
yra tik 
be sie- 
jnagiai. 
jei jos

10 pasažierių užmušti, apie 100 
sužeisti traukiniui .susikūlus

HONKONGAS, Kinai, Vas. 
25. — Transportas Minnesota 
šiandie išplaukė iš čia į šanha
jų su 1,000 Britų kareivių.

Morokiečiai vėl kyla prieš 
ispanus

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
4,5. —Vakar Meksikoj įvyko 
baisi traukinio katastrofa, ku
rioj keturios dešimtys žmonių 
buvo Užmušti ir apie šimtas 
kitų sužeisti. Ėjusio iš Tampi- 
co į Monterey traukinio sulū
žo tenderio ašis ir traukinys 
buvo išmesta iš bėgių. Medi
niai antros klasės vagonai su
byrėjo į šipulius. Beveik visi 
tų vagonų pasažieriaj buvo 
ba užmušti arba sužeisti.

Coolidge vetavo fermy 
rėmimo įstatymą

Randa, kad įstatymas naudos 
farmeriams nepadarytų, o 
suomenės labas nukentėtų

vi-

ar-

Moro- 
zonoj 

giminės

5 darbininkai sudegė 
aliejaus tanke

HEARNE, Tex., vas. 25. — 
Kilus gaisrui, penki darbinin
kai, kurie valė milžiniško, 55,- 
y(M> galonų aliejaus tanko vidų, 
žuvo baisiose liepsnose.

RABATAS, Francuzy 
ka, vas. 25. — Ispanų 
neramios morokiečių 
vėl sukilo. Praneša, kad suki
lėliai puolę Bob Silbą ir, po as
tuonių dienų kovos, privertę1 
ispanų. įgulą pasitraukti. Da
bar sukilėliai žygiuoją Targuto 
'inkvi. x

Du chicagiečiai žuvo ae
roplanui nukritus

Vėl viena studentė at-
ėmė sau gyvastį

MORAVIA, Iowa, vas. 25.— 
Priėmus nuodų nusižudė šešio
likos metų mergaitė Deena 
Reich, vietos vidurinės (high) 
mokyklos studentė. Nusižudy
mo priežastis nežinoma.

Su Deena Reich, šiemet nuo 
Naujų Metų Jungtinėse Valsti
jose nusižudė dvidešimt stu
dentų ir studenčių.

NUSIŽUDYMAS GARLAIVY

HAMILTON, Bermuda, vas. 
25. — Garlaivy, kuris šiandie 
atplaukė į vietos uostą, nusi
šovė pasažierius John Fallon 
iš Bostono.

TAMPA, Fla., vas. 25. — 
Aeroplanui nukritus žemėn ir 

• užsidegus, užsimušė ir labai 
apdegė skridę juo W. A. Glos
ir jo žmona, chicagiečiai. Ae-' 
roplano pilotas H. Brady buvo 
skaudžiai sužalotas ir apde^n- 
tas, tečiaus yra vilties, kad jis 
pasveiks.

WASHINGTONAS, vas. 25. 
— Prezidentas Coolidge šlan 
die atmetė kongreso priimtą 
taip vadinamą McNary-Hauge- 
no farmerių rėmimo bilių.

Paaiškinamajame laiške pre
zidentas nurodinėja, kad tuo 
bilium farmeriams nebūtų nie
ko gera padaryta, tik pabran
gintų gyvenimo sąlygas ir iš- 

|viso visuomenės gerovė nuken- 
į tetų.
tybės 
kurie 

iraują

Be to generalinis’ vals- 
gynėjas radęs, kad kai- 
biliaus punktai priešta- 
krašto konstitucijai.

FILMŲ DIREKTORIUS REY
NOLDS NUSIŽUDĖ

Mussolini neleidžia 
Ferrerui atvykti 

į Ameriką

DVI STUDENTĖS TRAUKINIO 
UŽMUŠTOS t

ALEDO, III., vas. 25. - - Trau
kiniui sudaužius sustojusį sker
sai bėgių automobilį buvo už
muštos dvi merginos Bjorkma- 
iiiulė ir Bro\vniutė, abidvi vie
tos vidurinės mokyklos studen
tės.

GINDAMAS MOTINĄ VAI
KAS ŠOVĖ TĖVĄ

SPRINGFIELi), Mo., vas. 25. 
— Gindamas savo motiną, ku
rią jo tėvas Calvin Frederick, 
45 m., mušė su kede, jų sūnūs, 
vienuolikos metų vaikas, pa
griebęs šautuvą, šovė tėvą ir 
mirtinai jį sužeidė.

BANKŲ BANKROTAVIMAS

NEW YORKAS, vas. 25. — 
Guglielmo Ferrero, žinomas 
italų istorikas, praneša iš Ro
mos, kad jis negalėsiąs atvykti 

. į Jungtines Valstijas laikyki 
32 metų £ja eilę prelekcijų, kaip kad bu-

LOS ANGELES, Cal
25. šiandie čia
Yynn F. Reynolds, 
amžiaus, krutamųjų paveikslų VęS apsiėmęs. Diktatorius /Mus- 
direktorius. Sako, kad nusižu-'solini paprašęs jį nevažiuoti į 
dymo priežastis buvus nesutiki-1 Ameriką, — o Mussolinio prii
msi su savo žmona. i žymas yra lygu užgynimui.

., vas. 
nusišovė

TOPEKA, Kas., vas. 25. — 
Valstijos bankų departamentas 
uždarė septynis bankus Pitts- 
burg, Fort Scotts, Englevale, 
Cherokee, Arma, Opolis ir Mul 
berry miesteliuose. Tie bankai 
buvo kasyklų^ savininko John 
Millerio ir. buv. senatoriaus J. 
W. Montee kontroliuojami.

PAUL LOEBE TAISOSI

•ORR
Neleido Ku-klux-klanie- 

čių parado

Suėmė žymų katalikų 
maištininkų lyderi

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
25. — Suimta Manuel de U 
Peza, žymus Kolumbo Vyčių 
lyderis Meksikos Mieste. Poli
cija rado pas jį dokumentų, pa
rodančių, kad jis buvo vienas 
sąmokslininkų pastarajame 
Tampico katalikų klerikalų 
maište prieš valdžią.

Ispanija atsisakė daly- 
^aut ekonominėj 

konferencijoj
(IENEVA, Šveicarija, vas. 25.

Ispanija atsisakė dalyvauti 
Tautų Sąjungos šaukiamoj 
tarptautinėj ekonominėj kon
ferencijoj, kuri prasidės čia 
gegužės mėn. I.

ESTŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVĖS

TALINAS, Estija, vas. 25.— 
Vakar Estija švente devintas 
metines savo nepriklausomybės 
mkaktuveis. Nepriklausomybės 
šventė švęsta be ministeriu ka
bineto, kadangi dieną prieš tai 
kabinetas atsistatydino.

Ii,

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas

buvęs numatytas. [cenzūros iš
braukta, bet Naujienų vakar 
paduotoj žinioj iš Rygos jau 
buvo įvardyta, kad diktatorium 
turėjęs būt išdavikas Glovac-(žiemių vakarti vėjas.

temperatūros buvo

MOBILE, Ala., vas. 
Miesto administracija

25. — 
užgynė 

Ku-Klux-klaniečių paradą, 
rį jie ruošėsi laikyti kaip 
vakarą.

ku-

BERLINAS, vas. 25. —Rei
chstago pirmininkas, socialde
mokratas Paul Loebe, kuris 
vakar staiga susirgo appendi- 
eitis ir kuriam dėl to teko tuo
jau daryt operaciją, žymiai 
taisosi.

Karo lauko teismu vei
kimas LietuVoj

Kauno Liet. Žinios praneša, 
kad karo lauko teismas Pane-! 
vėžy nuteisė Bajorų kaimo, Ro- buvę apdėti kontribucija, kuri pusės valdžią turėjęs atiduoti Vidutiniškai tarp 34° ir 38° F. Vietos First National bankas, 
kiškio apskrities, du piliečius turėjusi siekti

▼ «*aca ■ *v-n | cr i«t Fri V vi X J yO vii U • acm ▼ inuu m iv ▼ HA | cjąv?aaa< v 

Visi turtingi butų kis-Grigaliunas], kuris iš savoj Vakar

5,000,000 litų, karaliui. Tačiau kandidato į

BANKAS UŽSIDARĖ

WARSAW, N. C., vas. 25

šiandie saulė teka 6:32, lei- iš kurio depozitoriai ėmė ur-
sunkiųjų darbų kalėjimui po 15 Užviešpatavus butų buvusi pa-j Lietuvos sostą tuo tarpu nebu- džiasi 5:35 valandą. Mėnuo te- mu atsiimti savo indėlius, šian- 
metų kiekvieną. ^skelbta diktatūra. Diktatorium vę numatyta.” ,ka 2:32 valandą ryto. Įdie uždarė savo duris.

NEGRAS PASMERKTAS 
MIRTI

CHAMPAJGN, III., vas' 25. 
— Teismas pasmerkė pakarti 
negrą Herschelį Andrews, 35 
metų, kurs užmušė kitą seną 
negrą, Thomasą Tate.

NELAIMĖTAS STREIKAS

TILTON, N. H., vas. 25. — 
Streikas Elm ir Corter vilnų 
fabrikuose pasibaigė l>e nieko. 
Del streiko tie fabrikai buvo 
visą mėnesi uždaryti.

$8,491,000 armijos barakams

WASHINGTONAS, vas. 25. 
- Atstovų butas priėmė bilių, 
autorizuojantį $8,491,000 kredi
tų naujiems barakams įvairiuo
se armijos postuose pastatyti.
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MASKARADO BALIUS
Rengia Moterą ir Vyrų Atgimties Draugystė

[KORESPONDENCIJOS

Antraitonfi, Kovo 1,1927 
(Užgavėnių vakare) 

TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ 
3501 So. Union Avenue

A

Kenosha, Wis.
Protesto mitingas.—Vakaiienė^

Pradžia 7 vai. vakare

Bus duodamos dovanos — 8 pinigais ir brangios dovanos. Už
prašome senus ir jaunus, nes bus iškilmingas maskaradų balius. Bus 
saldžių gėrimų ir skanių užkandžių.

Muzika BARTKAUS
Kviečia KOMITETAS

Pemtą sekmadienį, vas. 20 
d., Scblitz salėj, SLA. 212 kp. 
kvietimu, skaitlingai susirinko 
Kcnoslia lietuviai apsvarstyti 
dabartinę pavojingą Lietuvos 
padėtį-

JONIŠKIEČIŲ VAKARAS
Koncertas ir Šokiai atsibus

Sekmadieny, Vasario (February) 27 d., 1927 m. 
J. J. EŽERSKIO SVETAINĖJ

4600 South Paulina Street
Naudai vienos Joniškietės našlės. Koncertą, aiiks sekantys asmenys: 

P lės F. Garuckaitė, J. Gricaitė, O. Burkaitė, A. Ančiutč, B. Briedžiutė, B. 
Andrijunaitė, p-ni P. Dočkienė ir p-nai C. Andrejunas, R. šnikas, K. Budris, 
R. Satmkas ir A. Briedis. — Muzika Northsidės Jauuolių Orkestrą po va- 
lovyste p-lės Birutės Briedžiutės. Pradžia 6 valandą vakare.

Užgavėnių Maskaradų

Susirjnkimą atidarė Dailės 
Ratelis, sudainuodamas Lietu
vos himną ir keletą kitų dainų. 
Po to tapo pristatytas kalbėti 
P. Grigaitis iš Chicago.

Įžengiamojo] kalboj p. Gri
gaitis pranešė apie pirmojo lie
tuvių budintojo ir “Aušros” į- 
kurėjo daktaro Jono Basa- 
iavičiaus gyvenimą ir trum
pai apibudino jo dar
buotę ir didelę jo visuomeninių 
darbų reikšmę visai Lietuvai. 
Visi atsistojimu pagerbė šviesią 
atmintį to didžiojo ir nenuoal- 
saus tautos darbuotojo.

Po to p. Grigaitis
apie įvykusį Lietuvoj pervartą, 
kas jį padarė ir kur 
smurtininkai. Ji be kitko nu
rodė, kad smurtininkai siekiasi 
prie despotizmo, o despotizmas 
niekiui nedavė žmonėms tikro
jo pasitenkinimo ir neišrišo jo
kių svarbesnių dienos klausi
mų. Patvirtinimui to, jis nuro
dė j kelt tą ekonominių klausi
mų, kurie stovi prieš Smelonos- 
Voldemaro valdžia ir kuriuos c
ji turės išrišti, jei norės ir to
liau pasilaikyti. Bet tų klaupi-

Jbčionj pasodinti senojon vie
ton, kad vėl butų laužomi kuo
pos tarimai ir SLA. konstituci
ja, bite tik eitų tas jų parti
jos naudai. *

Nariai pagailavę prapuolusios 
knygos, duoda įnešimą, kad 
raštininkas savo lėšomis nu
pirktų kitą tokią knygą. Pa
taisymas, kad butų nupirkta 
kiek parankesnė knyga, nes 
anoji buvo per didelė. Pataisy
mas prie pataisymo, kad kuo
pa savo lėšomis nupirktų kny
gą,- bet šios pataisos pirm, 
pagelb. nepriėmė, nes buk per
ilgai laukta su parėmimu. Bal
suojant didžiuma balsų priim
tas pataisymas. Buvo 'biskis ir 
susikirtimų; gal butų buvę ir 
(langiaus, bet raštininkas pa
prašė nesiginčyti, nes jis mie
lu noru sutinka nupirkti kitą 
knygą. Tuo tas dalykas ir

ja nedrysta lysti su savo bizniu, 
išėmus bolševikus. Nespėjo vie
no kokio atsišaukimo atsirkaty- 
ti, žiurfik, kitame susirinkime 
jau vėl naujas atsišaukimas yra. 
Nariams tai taip įgriso, kad ė 
j susirinkimus nebeailnko, nė 
naujų narių nebesirašo. Bet ką 
kalbėt apie naujus ,narius, kad 
dr senieji nariai bėgu iš kuo
pos. Pereitais metais apie 16 
narių prisirašė, o apie 40 liko 
suspenduota. Tai matot, kaip 
musų kuopa “auga”. Jei taip ir 
toliau bus, tai susilauksime blo
gų pasekmių.

Pats susirinkimas irgi keistai 
užsibaigė. Kada Jočionis liko 
išteisintas, tai jis sugryžo prie

stalo ir pareiškė: triukšmada
riai eikit pro duris, o ramieji 
(reiškia, savieji) pasilikit sėdy
nėse. Neėmė ne dešimties mi
nučių, kaip nė vieno nebeliko 
sėdynėse, P. Jočionis vis dar 
rėkia ir muša kujuku į s-talą, 
bet jau nė vieno nario nebėra 
sėdynėse, tik dar keli palei du
ris kalbasi. Net ir musų iždi
ninkas buvo atbugęs pas dutys 
pagelbėti maršalkai šalinti na
rius. Taip tai susirinkimas ir 
pasibaigė. ? ' ... z

Tai taip pas mus rūpinamasi 
ligoniais ir mirusiais, kas iŠtik- 
rųjų turėtų pirmiausia rūpėti 
pašelpinei organizacijai.

—J. Ambrazevičius.

PRAKALBOS
Temoje:

Aušra Naujos Dienos

Nedėtoj, Vasario 27
1927 m.

11145So. Mjchigan Avė., 
Roseland, III.

Pradžia 3 vai. po pietų 
Kalbės B.. KARDELIS

Antros prakalbos nuo 6 vai. vak. 
f. *. P. S. SVETAINĖJ, 

prie 48 ir So. Honore St. Chicago, 1)1.
Kalbės AUG. YAKUTIS 

įžanga liuosa, nebus kolektų
Rengia ir kviečia T. B.’ S. S.

pa

bu,-
pir-

kalbėjo

SOKIS
Rengia

DR-STE ŠV. PETRONĖLĖS

Užgavėniy Vakare, Kovo-March 1 d., 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c ypatai

siekiasi

Duodamas įnešimas, kad 
tų svarstomas skundas ant 
mininko. Bet kas tai iš narių 
pastebi, kad butų paliktas į 
užbaigą, nes čia opus klausimas 
ir bus daug laiko praleista. Bet 
iš visų kampų šaukiama, kad 
butų skundas tuoj išspręstas. 
Vienas iš skundikų laišku pa
duoda prašymą, kad skundo 
tardymas butų perkeltas i augš- 
trsnę Įstaigą, reiškia į Pildo
mąją Tarybą, čia tai ir prasi
dėjo visas bolševikiškas jomar- 
kas. O į šį susirinkimą buvo 
susirinkusios visos raudonosios 
spėkos visi raudonieji 
riai savo tikriausius

TEATRAS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia S. L, A. 194 K p.

Nedalioj, Vasario 27 d„ 1927
LIETUVIŲ LiUOSYBES SVETAINĖJ, 141h St. ir 49H1 Couri, Cicero, Illinois

Programas prasidės 7:00 valandą vakare
Bus sulošta juokinga Komedija “Vienas Iš Musų Turi Apsivesti”

Taipgi programa-dalyvauja Vietinis Lyros Choras po vadovyste K. STEPONAVIČIAUS; O. Biežicnč, 
S. čerienč, A. Dočkienė, G. Sidiškiutė, C. Rvneck, garsus armonistai broliai Kiškunai.

Kviečia KOMITETAS

Bus duodamos dovanos grupėmis. 1 dovana $25.00; 2 dovana 
$15.00; 3 dovana $10.00 ir daug visokių dovanų pavieniams ypatoms. 
Bus gera muzika, kur visi galės linksmai laiką pialeisti.

Kviečia visus KOMITETAS

nėmis, kaip neišrišo jų dar nė

Kcnosha lietuviai dabar ge
riau supranta, kokie pavojai 
gresia Lit'uvai iš smurtininkų 
pusės ir todėl vienbalsiai pri
ėmė protesto rezoliuciją, išreiš
kiančią pasipiktinimą Smetonos 
smurtininkų valdžiai.

$500 Bus Išadalinta Dovanomis ir Cash

ANTRAS METINIS MASKARADU BALIUS
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoj Jautiškas Kliubas

Nedėlioj, Vasario 27, 1927 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.

d., Dailės Batelis šauniai pa
linksmins kenoshiečius. Jis tą 
dieną rengia šeimynišką vaka
rėlį vien dėl lietuvių. Vakarė
lis bus Schlitz salėj ir tęsis 
nuo 2 vai. po piet iki 12 vai. 
nakties. Kad užtikrinus vi
siems linksmą ir smagų laiką, 
rateliečiai turės gerą muziką, 
šokių, gyvų žaismių ir užtekti
nai visiems valgių ir gėrimų.

—Simonas Elijošius.

biznie- 
draugus 

gelbėti. Ir tai jiems pasisekė 
kuopuikiausiai. Netik kad pir
mininką išteisino, bet ir skun
dikus apkaltino J. Ambrazevi
čių ir J. Kulį, nors pastarasis 
nė susirinkime nebuvo, — abu 
’iko suspenduoti šešiems mėne
siams. Visą tai gal labai atsi
lieps i visus kuopos narius ir 
kuopos darbuotę, bet ką tai 
musų bolševikams reiškia. Jie 
nepriguli, kad ka'rri gerą daryti, 
*H‘t tik žiūrėti savo partijos 
biznio. Jie ir dabar pasidarba
vo,—galės pasidžiaugti, bet iš 
’o jų pasidarbavimo nariams jo
kio džiaugsmo nebus.

Per keturias valandas liko 
nudaryti du dalykai: pirm. Jo- 
cionis išteisintas ir skundikai 
apkaltinti, nors visai neteisin
gai.
kia suįrutę musų 21-moj kuo
poj 
rinkimas, kuriame* 
ižiausi triukšmai

Ką tai reiškia? 'lai reiš-

Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 75c su drapanų pasidčjiniu

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

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Detroit, Mieli.
A. 21 kp. susirinkimo

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų 
Rengia Baliu

Subatoj, Vasario-Feb. 26 d., 1927 
TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ 

35th S't. ir So. Union -Avė.
Pradžia 7 valandą vakare 

Šokiai prie geros muzikos. Kviečia KOMITETAS

$500 DOVANU $500
20-tas Maskaradinis

BALIUS!
Rengia

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS

Subatoje, Vasario-February 26 d., 1927 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.

3131-33 South llahted Street

Pradžia 7 v. v.

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

Kviečia KOMITETAS.

kp. susirinkimas. Bet tai buvo 
ne SLA. kp. susirinkimas, o tik
riausia bolševikiškas jomarkas. 
Susirinkimas užsitęsė daugiau 
kaip keturias valandas, bet nė 
vienos minties nubuvo pašvęsta 
dėl SLA. ir narių gerovės ir 
naudos.

Sausio 2 <1. laikytame susirin
kime buvo paduotas skundas 
ant pirmininko Jočionio už lau
žymą kuopos tarimų. Tad šia
me susirinkime ir buvo tokių 
įvykių, kokių ši kuopa turbūt 
dar nebuvo mačiusi.

Susirinkimą atidarė 2 vai. po 
niet pirmininko pagėlbininkas. 
Protokolų sekretorius pranešė, 
kad važiuodamas namo iš su- 
2i rinkimo, sustojęs 'pavalgyt 
vakarienės ir išėjęs radęs tik 
šia: ką dabar darysime. Visi 
kuopęs tarimai buvę pavogti. 
Tai yra didelis kuopai nuosto
lis, žinoma, nu tiek finansinis, 
kiek moralis, nes dingo dešim
ties metų užrašai. Pirmininko 
pagelb. žiuri į narius ir klau
sia: dą dabar darysime. Visi 
tyli- Tad vėl pakartoja savo 
klausimą. Pagalios vienas iš 
narių pataria eiti prie dieno
tvarkės. Bet kaip tą dienotvar
kę pradėti? Pamestame proto
kolu buvo užrašytas skundas 
ant pirmininko ir, žinoma, bu-'
vo i ii sutarta protokolo nepri- ( 
imt, atšaukti

Iš eilės jau trecias susi- 
buvo di- 

1 keliami ir 
vieni kitų baisiausios kolionės.
Xnie du susirinkimai vis dar 
buvo pakenčiami. Liko reikalų 
neapsvarstytų, bet tai ne tokių 
svarbių, kaip kad šiame susi
rinkime. ši kartą viskas, kas 
liečia organizacijos reikalus, 
buvo atlikta tikrai “darbininkiš
kai”, kaip jie sako. Komisijų 
raportų neišduota; darbininkai 
dol baliaus neišrinkti; ligonių 
lankytojai raportų neišdavė, 
reiškia, ligoniai pašelpos ne
gaus; nesužinota kas serga ar 
yra miręs. Visa tai musų bol
ševikams nesvarbu, svarbu 
tik jų partijos reikalai. Nors 
niusif didelėj kuopoj priklauso 
visokių pažiūrų ir visokių par
tijų žmonių, bet nė viena parti-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 

'Vestuvių. Gru
pių ir šeimynų 
M usu Speciall- 

šknmas. s-
3315 South
Halsted St.

Tel. Ynrds 1546 
Ras. Tel.

Bevęrly 2300
—......

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 

einu kabletrramu

pirm.

20 Metinis Balius
DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKININKO”

Įvyks

Nerielioj, Vasario 27 ti., 1927 m.
Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

Pradžią 6:30 vai. vak. Bilietas 50c.

Visi kviečiami dalyvauti j paskutini prieš užgavėnes šokių vakarą. Bus (vairus šokiai, žaismės ir pra
mogėlių, prie geros muzikos J. Phillips. Vakaras bus paįvairintas su programų. Speciališkai duos koncertą 
JUVENILE ORCHESTRA vadovaujama Mrs. B. C. Eller’s. Delei 20metinės sukaktuvės draugija skelbia 
MANIFESTĄ. Sveiki vyrai, moterys ir merginos nuo 16 iki 25 metų amžiaus bus priimami j draugiją ant 
šio baliaus be įstojimo mokesties.

Nepraleiskit šitos progos. Kviečia DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”.
^=7—
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KONTESTANTAS?
Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 

tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
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 
ueimantinĮ bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 

%yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
*kontestantų neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
j “NAUJIENAS”.

B LANKA
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...... ............. j............................................

Adresaš ..................................................................................

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

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



Šeštadienis, Vasar. 26, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėj’as Julius Mickevičius

TAKSAI
Gali būti užmokėti musų banko- 
je. Kam važinėti j miestų ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus laiko ir gal hut dar stovėti 
eilėje per ilgų laikų, kuomet jus 
galite užsimokėti savo taksus 
musų bankoje.
Musų didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padarė šį 
bankų didžiausiu šioje apielinkė- 
je, kaip pinigais taip ir skait-. 
linini depoutorių.
Ponai Macikas, Grisius, Sodom- 
ka, Jagminas,
Mickiewįcz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Rymkiewicz ir

Peoples “SS1* Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
17 St. ir Ashland Av.

Chicago
Serai žinoma* bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo •fiprumu ir geru patar-

-------------------- .---------------- r— ------- - -------- ——————— 
xxxxiixxxxxxixxxixxixixixxii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxry'ryx

Peoples Funiture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyticms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Silose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kauni, Pečių ir visų kitų namams laikmenų už priei

namesne kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Ix-gvais mėnesiniais išmokėjimais.

rvffllTUfP ’’- BEiitR HOMi

X j TW0 larceot“*

1177-83 Archer Avė
Lafayette 3171

1922-32 So. Halsted St
Canal 6982

J. NAKRO6IS, Vedėjas

* SVEIKATA TA? TURTAS IR LAIME * *
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

daktaramstai visą

g

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau 
ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjiinas, 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 BIT- 
TERIS VYNAS ir j 6 mėnesius palikau svei
kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 
ir dėkavoja jo Gera<lėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir 
naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai ji gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka 81.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $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 aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstij reikalaujamų gyduolių.

Dabar Pirmiau 
tvirti, tai

dėl tamstij reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 

taip:
SALUTES MANUFACTURING CO.

616 W. 31st St., Chicago, Ilk, Tel. Boulevard 7351

kit

<♦:< >3KO3e<»x >*< ^<< >»x >»x >»<>:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

8514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

Kontesto Honoratų Komisija: Kontesto Numeratorius:
ANTANAS OLŠEVSK1S, ANTANAS RIPKEVIČ1US.
SOP111E KRASAUSKIENE, Kontesto Vigilijus:
DR; STEPONAS BIEŽIS. JONAS JANKUS.

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

Musy Kontesto Veikėjai
taip aukš-
Ji tur būtK

jo vargus
Tai pilnas

K. .1. Skrebutis

inkste nesi ra n- 
reiškia, ten

Mrs.
Yards 4951 

Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

Motei y»-

IIOM

teikali.<r. nuo

ku nagai

Viršuje
>tate

U IU»»*

Hu/i*

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUiSERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Jei kuriame 
da kontestanlo 

paskendę letarginiame 
Prie tokiu mieguistų 

Kewanee, III.

žmonės
miege.
miestų neprigųli
ienai radosi apšvktos žvaigždė,
kuri jau budina iš miego lietn-

cioja po namus miksų lietuvių 
ir skleidžia apšvietus spindu
lius. Jis nepaiso jokių klinčių; 

ir dirbs toliai, kol 
užgirs jo darbą — 

aujienas”. Su
skaito “Nau- 
tokiu, kurie1/31

P-as Skrabulis šiame 
supažindins visus* Ke-

lietuviai
* užrašinėj ima “1 
s pratę lietuviai 
jienus*’, 
neturėjo 

pažinti.
kon teste
\vair:e lietuvius ir užrašys jiems

I “Naujienas”. .Apsišvietę žmo
nės visiems geidžia apšvietus. 
Laimingas Ketvanee turėdamas 
energingą ir darbštų žmogų

North Šiite

iš po jo 
.Jis sku- 
negautų

šiaurvakarinė dalis miesto 
yra ramumu atsižymėjusi. Bet 
nueikite dabar tenai! 
gaitis važiuoja, kad 
auto ratų ugnis ritasi. 
Einasi, kad ne vieno 
p. (kpūkas. P-as Grifl
sakė, kad čepukas* per jo neap
sižiūrėjimų gavo keletą prenu
meratų. Daugiau negaus.

P-as Čepu kas varžytihių prie
šą žada pamokinti. Jis sako, 
kad p. Grigaitis negali jam pa
kenkti, nes jis turi autų ir ga
li kartais pralenkti. P-as Švel- 
nis turįs geriausių “show” iš 
jų. Aš norėčiau, sako p. švel- 
nis, kad Grigaitis pralenktų 
balsais Čtpuką; paskui, kad (Re
pukas pralenktų vėl Grigaitį, 
tai jiedu iš savo kailio patys

išsinertu. Esą ant jų galima už
dirbti pihigą, bet už kurį eiti į 
aižybas — nežinia.

P-as Vincas Maukus ir p-ia 
Ona Viliehė yru nuolankiau
siais kon tęsiau tais. Jie nepavy
di vienas kitam- Jei kur vienas 
neužrašė “Naujienas’’, tai pa
sako kitam: “Eik, gal tu užra
šysi.” Nors pamažu, vienok jie
du progresuoja. Jie atsieks sa
vo tikslą ir laimės dovanas. 
Žmonės nuomonėm yra pasida-

lis simpatizuoja p-iai Vilionei. 
Jie sako: “Duokite progų lai
mėti geras dovanas gerai ir

Vigilijų*’

Town of Lake
Einu ir Į šonus dairausi, 

Tepamatysi n savo kontestantų. 
Kaip sekasi konteste?

paklausė p. Žilinskis. Sako lau
kiąs jrero kontestanto, kuris 
jurn tuoj užrūdytų “>Jauji>vrias”.

Ateis kontestantas, — sa
kau,— matai viena diena nega- 
’i visų apeiti. Čia darbuojasi 
p. Slaugeris, p. Virbella ir P. 
Jurėnas. P-as Vierbella jau pa
niekė septintąjį dangų. Jam dar 
liko 6 laiptai, kad pasiekus pa- 
u,į viršutinįjį dangų, 
išvažiuosiąs
P-as Šlageris iš 10 dangaus pa
sistiepęs žiuri j devintąjį. Jis 
luoda tik patieką kitiems, ne
turi nugazdinti. Jis rengiasi 
jrie didelio šuolio, kuriuo ne- 

artymųjų užsikops 
Vigilijos žada aplan- 

ir p-lę Martin- 
nernano su svkiu 

viršu-
Nemačius sunku pasaky- 

Kiekvienas turi savotiškus

iš kurio
su Paige autu.

inkštai- 
cyti Norbutą 
caitę. Ar ji 
kilti ir nutūpti j>ačiose 
lėse? 
ji.
lianas ir budus.

ši kolonija yra paranki veik- 
i. Veik visi lietuviai daikte. 

Yra daug didelių biznių ir pro-

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

DENT1STAS
1340 So. 48th Ct., Cicero. Iii.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

tNVI*OKATlH» 
OOO COM'/AtttC*’***

OOOO ’O* tm« HO’-I*
Mv,H IM «•

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Exfra Pate Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

‘M <7

—t ■ y r . į l

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

lesionąlų ofisų. Jei plė Vilimai
te pardavė pagarsinimų kortų 
švedų “Leanty shop”, tai kaip 
galėtų atsisakyti musų lietuvių 
“beauty shop” nusipirkti kele
tą kortų, kuriems visos pane
lės ir moterys daro bizni. P-as 
Šlageris sako, ‘‘kad aš bučiau 
panelė, tai man užtektų vienų 
‘‘beauty shopų” išlošimui dei
mantinio žiedo.”

Kaip tas Jurėnas 
tai užsirabantijo? 
pamylėjo žmonės už 
bekavalieriaujant. *
energijos ir kantrybės žmogus. 
Jei ji kas išvarytų, ant ryto
jaus jis vėl čia. Jis .toliai eis 
pas tą patį, kol išprašys užsi
rašyti “Naujienas”. P-nų Ju
rėną pažysta visi Tovvn of Lake 
ir Brighton Parko lietuviai. Lai 
nemėgina nieks papeikti Jurė
nų, nes tam niekas neįtikės. 
Bet jis susilaukė konkurento. 
P-as Vierbella seka pridurmu i 
Jurėną. Nors jiedu nesi
pyksta ir greta sėdi septinta
me danguje, bet abu skubinasi 
persikelti j aukštesnį, šeštąjį 
dangų.

Dieve padėk jiem abiem, nes 
abudu jie yra puikus vyrai ir 
geri barzdų skutėjai.

Vigilijas.

150,000
yra pasekmės

ŠALČIŲ
.Šalčiai pavojingi. i >

šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 
užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.00 mirčiij kasmet kjla iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, pa- 
liuosuokite vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinkite sistemą.

Hill’s tą padaro j 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
sos aptiekos parduoda Hill’s.

TEMYKIT
KAD BUTŲ

CASC4RH_ .
RAUDONA v su

DĖŽUTĖ PAVEIKSLU

KAINA 
30c.

UININE

r-".... —------ -------------------- s
Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Akių, Ausy, Nosies 
ir Gerklės Ligos 

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State St.

Kreivos akys ištaisomos, 
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su' “tvvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St.. 2 f i.
Valandos 3-5, Nedėlioj 10-12

2 M
g Jei plaukai slenka? J
£ Naudoja j

11 / ff

Patyrusi gydytoja ir akuščiė 
.Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

j

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1
i i ■ ■

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A I A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. 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.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedtlioj nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p.’

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 538 
Tel. Central 6890

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

Garsinkitės Naujienose

i ", .............. ..............r

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 
v. ----- *

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone RandolpK 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 ,W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi PennsyJ- 
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
rims ir mergi
noms, kreipki- 
tės, o rasite ds 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vaf. vakare.

M—----------------- --------------------- .

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. C. SERNER
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 1. H

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7G79 

—.—-- ------------- --------

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persltikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plauku 8Pn.- 
kįmą ir- užluiko Juos labai fi-variai.

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

______________

(vairus Gydytojai
Telephone Yarda 0994

OR. MAURIGE KAHN
* 4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DU. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gaa vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS4 Nuo 16—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i
 Dienomis: Canal

3110. Naktį
South 'bore 2288
Boulevard 4186

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

> ■■■■■■■» ..........................................

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

’ OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midvay 2880

L-------------- -- --------- — z
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriška, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti Sint Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
NaKM»',M Tol. Pairtai 885*11 .. . - r, --

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

ir 805 E. 47th SL
Renwood 1751
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orderiu kartu su ulsakymu.

Kadangi tautininkai žino, kad Seime jie neturi dau
gumos, ir nesitiki, kad jiems pavyktų laimėti naujus rin
kimus, jeigu rinkimai butų daromi senąja tvarka, tai kon
ferencija nutarė, kad konstitucija ir rinkimų įstatymas 
turi būt pakeisti tautos atsiklausimo (referendumo) 
keliu.

Iš šito tautininkų lyderių matyt, kad jie jaučiasi* įstri
gę, kaip ta, musė į ragus} pieną. Juk kame jų logika: jie 
nesitiki visuotinu balsavimu laimėti rinkimus j Seimą, 
bet jie nori visuotinu balsavimu pravesti savo sumanytus 
konstitucijos ir įstatymų pakeitimus!

Be to, šitoks konstitucijos ir įstatymų keitimo būdas 
yra ir neteisėtas.

SUSITARĖ SU LENKAIS?

Šiame “Naujienų” numeryje perspausdiname iš Chi- 
cagos “Tribūne“ žinią apie menamą Lietuvos valdžios su
sitarimą su lenkais dėl Vilniaus. Mes nežinome, ar ta ži
nia teisinga, ar ne, bet turime pastebėti, kad gandai apie 
Kauno derybas su Varšuva ėjo visą laiką nuo gruodžio 17 
d. perversmo.

Net ir Lietuvos laikraščiai, nežiūrint karo cenzūros, 
keletą kartų buvo pranešę apie Lietuvos valdžios Įgalio
tinių ir politikos vadų keliones į Varšuvą ir Vilnių ir apie 
Pilsudskio pasiuntinių pasimatymus su jais. Oficialė te
legramų agentūra “Elta“ visuomet tų pranešimų teisin
gumą užginčydavo, bet jie vėl atsikartodavo.

Taigi galimas daiktas, kad šitoje iš Rygos pranešto
je žinioje yra tiesos — ar daug, ar mažai, gal parodys ne
tolima ateitis.

Prof. A. L. Čijevrikio 
pranašavimai ir jo 

teorija

Lenkai, girdi, ‘ sutikę grąžinti Vilnių Lietuvai tam 
tikromis sąlygomis. Svarbiausios tų sąlygų esančios tos, 
kad Lietuvai tuo tarpu grąžinama ne visas lenkų okupuo- 
tasai kraštas, bet tiktai Vilnius ir “stambi dalis Vilniaus 
koridoriaus; ir kad iki tani tikro laiko Vilniaus karido- 
riuje pasiliksią lenkų garnizonai.

Tas laikas, per kurį lenkai laikys savo kariuomenę 
Vilniaus koridoriuje (juostoje, kuri tęsiasi nuo Vilniaus 
iki Latvijos sienos ir atskiria Lietuvą nuo Rusijos), nė
ra apibrėžtas tiksliai. Tik sakoma, kad lenkų) garnizonai 
nebusią atsiimti, iki Rusija nepaliausianti buvus pavojin
ga Lenkijai.

Kai Lenkijai išnyksiąs pavojus iš rusų pusės, tai ji 
pavesianti Lietuvai visą Vilniaus kraštą.

šitas susitarimas tarp Kauno ir Varšuvos esąs pa
siektas, tarpininkaujant Anglijos pasiuntiniui Baltike 
valstybėse, p. Tudor’ui Vaughan’ui. Ši aplinkybė, paminė
ta telegramoje iš Rygos, irgi priduoda tai žiniai panašu
mo į tiesą, nes yra faktas, kad Anglija, iš tiesų, yra labai 
suinteresuota Lietuvos ir Lenkijos susitaikyme.

Anglų firmos yra užpirkusios milžiniškus miškų plo
tus Vilniaus krašte, bet, kol tarp Lietuvos ir Lenkijos nė
ra prekybos ir susisiekimo santykių, tai anglai tų miškų 
negali išvežti. Antra, Anglijai labai svarbu, kad Lietuva 
butų atitraukta nuo draugavimo su Rusija ir įstotų į 
priešingų sovietams valstybių eiles.

Pagaliau, nėra abejonės, kad labai trokšta susitaiky
mo su Lenkija ir Lietuvos klerikalai, kurie po gruodžio 
17 d. perversmo vėl sugrįžo valdžion. Atsižadėjimas Vil
niaus, sudarant “bažnytinę Lietuvos provinciją”, visuo
met butų pasilikęs Lietuvos žmonių akyse, kaipo sunkus 
klerikalų nusidėjimas kraštui, ir tai nebūtų davę jiems 
galimybės atgauti liaudies pasitikėjimą.

Visos šitos priežastys galėjo ir atvesti prie susitari
mo, apie kurį praneša “Tribūne“ korespondentas iš Ry
gos.

Bet jeigu toks susitarimas tapo įvykintas, tai pami
nėtosios telegramoje sąlygos turi sukelti lietuvių visuo
menėje didelio nerimo. Juk jeigu lenkų kariuomenė pasi
liks Vilniaus krašte, iki Lenkija jausis, kad iš Rusijos pu
sės jai grasinąs pavojus (vadinasi, neapribotam laikui), 
tai Vilniaus kraštas bus po karine lenkų okupacija su Lie
tuvos pritarimu. Iš to išeina militarinė sąjunga tarp Lie
tuvos ir Lenkijos ir “bendras frontas” prieš Rusiją. ’

Kadangi Lenkija yra visais atžvilgiais ųiepąlygina
mai stipresnė už Lietuvą, tai iš tokių santykių tarpe šitų 
dviejų valstybių gali išsivystyti visiškas Lietuvos paver
gimas lenkams. Tuomet to susitarimo rezultatas bus ga
lima suformuluot taip: “Vilnius Lietuvai, o Lietuva Len
kijai”.

Taip gali pasibaigti Smetonos “gelbėjimas” Lietuvos 
nuo “polonizacijos”....

Tečiaus — palauksime. Gal dar pasirodys, kad toje 
žinioje ne viskas tiesa.

BIJOSI SEIMO — DARYS “REFERENDUMĄ”

Lietuvos tautininkai, kurie nesenai laikė savo par
tijos suvažiavimą, dabar vėl turėjo “pasitarimą” (konfe
renciją). Svarbiausias klausimas, kuri konferencija svar
stė, buvo: kaip pravesti tuos krašto konstitucijos pakeiti
mus, be kurių dabartiniai Lietuvos valdovai negali išsi
laikyti valdžioje. i

Senovės astrologai.— Geriausias 
laikas maudytis. — Tycho 
Brahe pranašavimas. — Mo
kslininku nuvažiavimas.—Ru
su profesoriaus pranašavimas. 
—Pavojingi metai. — žmoni
jos įvykiai ir saulės dėmės. 
—Karai, revoliucijos ir sau
lės įtaka. — Kokią įtaką sau
lės dėmės daro gyvūnams ir 
žmonėms? —Kaip mokslinin
kai įvertina rusų profesoriaus 
teoriją.

Senovėj astrologai tikėjo, kad 
žmonių gyvenimą kontroliuoja 
saulė ir žvaigždės- Saturnas 
ir Marsas, jų manymu, buvo 
blogos planetos, o Jupiteris ir 
Venus geros. Saulė, menulis 
ir planetos darė atatinkamą 
taką žmonių sveikatai ir elge

siui. įtaka priklausė nuo mi
nėtų dangiškų kūnų padėties 
sulig .šiaurinės žvaigždės. Jų 
indėlis, kaip žinia, nuolat kei

čiasi. Astrologai tvirtindavo, 
jog jie gali tikrai pasakyti koks 
bus žmogaus gyvenimas, žino
dami jo gimimo laikų.

Viduramžiais atstrologai vai
dino labai svarbią rolę. Dakta
rai klausdavo jų patarimo, ka
da yra geras laikas ligonį gy
dyti, o kada ne. Pasak “Mastei* 
Shepheard’s* Kalendai-“, kuris 
buvo labai popularus* viduram
žiais, geriausias laikas maudy
tis skaitėsi gegužės mėn. Tais 
'nikais retas kuris anglas mau
dėsi žiemos metu. Išviso ir va
saros laiku žmonės mažai tesi- 
maudė. Bet užtat gegužės mė
nesyj maudymosi įvykdavo su 
didžiausiomis ceremonijomis.

šiandie apšviesti žmonės as
trologiją nebeskaito mokslu. 
Nors, tiesa, ir musų laikais ran- 
lasi nemažai dar tokių, kurie 
‘iki visokiais horoskopais. Nuo 
tamsumo ir prietarų žmonija 
lai* negreit tepasiliuosuos.

Vienas pirmųjų astronomų 
buvo Tycho Brahe. Jis atrado 
mėnuly didžiausį kraterį, ku
ris tapo jo vardu pavadintas. 
Tycho savo karjerą pradėjo 
kaipo astrologas. Sakoma, kad 
jis padarė įstabiausi pranašavi
mą, kuris faktinai išsipildė. Bu
vo manoma, kad kometų pasi
rodymas atneša žmonėms ko
kias nors nelaimes, kaip tai: 
marus, karus-, potvynius, badą 
ir tt. Tycho Brahe 1577 m. 
studijavo kometą ka\po astro
nomas, bet jis negalėjo susilai
kyti ir nuo astrologiškų prana
šavimų. Jis paskelbė, kad kome
ta reiškia, jog šiaurėj, Suomi
joj, gims princas, kuris užka
riaus Vokietiją ir žus 1632 m.

Ir iš tiesų, 1594 m., septy
niolikai metų praslinkus po pra
našavimo, Suomijoj gimė Gus
tavus Adolphus, kuris nukaria
vo Vokietiją ir 1632* m. numi
rė. Kuo besivaduodamas Tyc
ho padarė savo pranašavimą,— 
šiandien niekas nežino.

Astrologai, žinoma, tvirtina, 
jog jie daug svarbių įvykių yra 
išpranašavę. Bet bešališkas ty
rinėjimas daugumoj atvejų pa
rodo, jog jų tvirtinimai yra l>e 
pagrindo, štai kodėl mokslo 
žmonės šių dienų astrologus va
dina šarlatanais arba prigavi
kais.

, Bet štai prieš keletą savai
čių Philadelphi joj j vyko mokli
ni n kų suvažiavimas. Tame suva
žiavime V. P. de Smitt, Colum- 
bia universiteto instruktorius ir 
buvusis rusų laivyno oficierius, 
perskaitė prof. A. L. čijievskio 
raštą, kuris susilaukė labai daug 
komentarų.

Prof. Čijevskis yra Maskvos 
observatorijos astronomas. Jis 
tvirtina, jog sekami trys metai 
bus labai pavojmgi. () pavo
jingi jie bus 'tai kodėl: prade
dant su šiais metais saulėj pa
sirodys vis daugiau ir daugiau 
dėmių- Tas dėmių periodas 
baigsis 1929 m. Kadangi esą 
praeityj saulės dėmės darė di
delės įtakos žmonių gyvenimui, 
tad ir sekamais trejais mietais 
galima laukti nepaprastų įvy
kių. Kokios rųšies* tie įvykiai 
gali būti, prbf, Čijevskis nepa
sako.

Prof. Čijevskis sako, jog lai
ke pasaulinio karo jam atėjo 
mintis į galvą patirti, ai* kartais 
nėra bet kokio ryšio tarp sau
lės dėmių veikimo ir žmonijos 
istorijos įvykių. Jo tyrinėji
mas apėmė kelių šimtmečių pe
riodą. Pradedant nuo penkto 
šimtmečio, tvirtina prof. Čijevs
kis, svarbesnieji istorijos Įvy
kiai -kaip tik supuola su saulės 
dėmių veikimu. Prie progos bus 
pravartu priminti, jog saulės 
dėmės' pasirodo periodiškai —■ 
kas vienuoliką metų. Didžiau
sias saulės dėmių veikimas tę
siasi bėgiu trijų met’į o po to 
jis niažta, kol ateina naujas 
periodas.

Laike saulės dėmių veikimo, 
prof. čijevskio manymu, tarp 
žmonių pasireiškia didžiausias* 
aktingumas. 1915 m. įvyko 
žymiausi mūšiai. 1917 m. Bu- 
sijoj kilo revoliucija. Neužilgo 
po lo prasidėjo revoliucinis ju- 
iėjimas Vokietijoj ir Austrijoj. 
Visais tais metais saulėj kaip 
tik ir buvo daug dėmių.

Prof. čijevskis įrodymų s’avo 
teorijai suranda ir iš Napoleo
no laikų. 1804 m., kuomet sau
lės dėmių veikimas buvo <li- 
džiausis, Napoleonas labiausiai 
pasižymėjo savo kariškais žy
giais. Apie tų laiką jis tapo 
imperatoriaus titulu apdovano
tas-. Bet begiu trijų melų, pra
dedant 1809 m., Napoleonas be
veik visai nekariavo. Tais me
tais mažiausiai saulėj dėmių 
tebuvo.

Bušų profesorius yra įsitiki
nęs, jog hunų, mongolų, turkų 
ir kt. įsiveržimas į Europą 
kaip tik supuolė su tais perio
dais, kuomet saulėj buvo dau
giausiai dėmių. Tokiais pat pe
riodais esą atsiliko visokie 
perversmai ir sukilimai, kaip, 
pavyzdžiui, franeuzų revoliuci
ja 17^9 m.

Jeigu, sakb prof. čijevskis, 
svarbesnieji žmonijos istorijos 
Įvykiai butų pripuolami, tai jo
kiu budu nebūtų to reguliari š- 
ko periodiškumo, kokį galima 
pastebėti dabar. Todėl prisiei
na prileisti, jog už musų žemės 
ribų egzistuoja galinga pajėga, 
kuri kontroliuoja žmonijos el
gesį ir derina jį su saulęs dė
mių veikimu. Tuo galinguoju 
faktorium, kuris daro įtakos 
istorijos įvykiams, yra saulės 
energija.

Laike dėmių periodo saulėj 
įvyksta slaPnbių permainų. Tau-1

kini siaučia magnetiškos aud
ros. Yra taipgi žinoma, kad 
saulės šviestoj randasi
daug ultrafioletinių spin
dulių. Astronomas Nord-
man mano, jog saulės magne
tizmas ir ultrafioletiniai spin
duliai neišvengiamai daro įta
kos gyviems organizmams. O 
prof. Čijevskis tiesiog sako, 
jog saule ne tik permaino odos 
spalvų, bet tuo pačiu laiku pa
keičia ir kraujo sudėtį. Visa tai 
esą turi didelės įtakos nervams.

Saulės dėmių veikimas, sako 
prof. Čijevskis, kartais yra tiek 
didelis, jog jo įtakoj žmonės lyg 
ir pakvaišta. Tąsyk pasireiškia 
mivo rųšies masinė beprotybe- 
Tos beprotybės pavyzdžiu gali 
būti karai, štai kodėl sekami 
trys metai yra pavojingi. Pas 
žmones, girdi, pasireikš neri
mas, bruzdėjimas. Ir jeigu tas 
bruzdėjimas ir energijos per
viršis nebus panaudotas kūry
biniam darbui, tai jis gali pri
vesti prie katastrofingo kon
flikto, koks įvyko 1914 m.

Tai tokia maždaug prof. Či
jievskio saulės dėmiu teorija. 
Ji labai atsiduoda senovės as
trologija. Del tos priežasties 
vienas Chicagos universiteto 
profesorius, Lemon, pareiškė: 
“This strange theory vvas
created under the influence 
of cheese and vodka” (ta
keista teorija buvo su
kurta sūrio ir degtinės įta
koj). Kiti mokslininkai yra 
mažiau griežti. Jie yra linkę
rusų profesoriaus teoriją patik
rinti, ir tik tada ją priimti ar
ba atmesti.—K. A.

Aušrininko 
balsas

Lietuvos inteligentai prilipo 
liepto galą

Dr. J. šliupas

Brangus laikas bėga lietuvių 
tautai be naudos, dar juoba su 
galvažudiška skriauda.

Karštagalviai nepakentė tei
sėtos valdžios ir nuvertė ją. Ga
limas daiktas, kad kultūros* mė
gėjai nebuvo .verti stovėti val
džios priešakyje, kada tauta 
(ypačiai inteligentija) neturi 
politiško išauklėjimo, ir švel
nus valdytojai, įtikinti džentel
meniškumu, nė pirštu nekruste
lėjo prieš pasikėsinimą, nors 
žinojo jį rengiami} esant: (ad 
jie strimagalviais ir nugarmė- 
io—smailakulnio garbintojų
ižiugavimui.

Valdžia pateko rankosna 
žmonių, kurie per ilgą laiką 
‘teisėtumą” kėlė aukštyn ir nuo
latos tikino, kad be jų Lietuva 
nemokės nė susitvarkyti nė gy
venti. Tai tuščios garbės, au
kštų urėdų ir šiltų vietų godi- 
šiai! Savo asmeninį apetitų jie 
tolygino su tautos nusistatymu, 
ieškiniais ateitimi...

Jau pusantro mėnesio praėjo 
nuo teisėtos valdžios sugriovi
mo. Kas ivyko?

Svetimos valstybės žiūrinėja, 
ką Lietuvoje naujoji valdžia su
kurs. O čia viršūnėse stovin
tieji žmonės savo viešu žodžiu 
ir darbu suardė gerus santy
kius su Rusija, su Voketija, su 
Pabaltijo valstybėmis. Euro
poje net buvo kilusi panika, ar 
Lietuvos dėliai nekils naujas 
Europos karas! Lietuviai pir
meiviai Amerikoj (pasisakė (prieš 

fašistinę ar klerikalinę ar dik
tatūrinę Liieituvą ir štai laikraš
čiai jų Lietuvon neįsileidžia
nti! Reiškia- neliko Lietuvai 
draugų užsieniuose...

Namie gi, valstybės viduje, 
nebeliko konstitucijos garantijų, 
Seimas kyburiuoja ore, ir nors 
nėra dar diktatūros (berods, 
kandidatų netrūksta!), turime 
karo padėtį, kur nėra apserge- 
ta asmens neliečiamybė ir ka
žin, ar turto nuosavybė. Sau- 
valiaut leista kunigams, komen
dantams, policijos ir apskričių

viršininkam^, ir vit&kiąriopos 
rųšies įskundėjams, kuomi ii 
naudojasi “Rytas” ir kiti pana
šaus plauko žmonės.

Vieni platina mintį, kad rei
kią konstituciją pakeisti, kiti— 
karalių rinkti, treti-- kunigiją 
balium Įsodinti su pagalba kon
kordato su Roma (nors ir čia 
Meksikos j vykiai primena: Me
mento mori!). Veikia politinė 
policija ir cenzūra, ir žadama 
rinkimų j Seimą sistemą atmai
nyti.

Vyriausybė gi tai lyg bebūtų 
pajacai, kuriuos tampo nema
tomos jėgos: rods, mirė arki
vyskupas Matulevičius valando
je, kur Romai liko daug darbų 
nepabaigta dirbti. Nė “Tautos 
Vadas“ Smetona, nė prof. Vol
demaras neturi nustatytos pro
gramos ir nežino, kas* ir kaip 
daryti reikia: gyvena iš ryto 
į vakarą ir net šv. Kazimierą 
Lenkų karalaitį viešai garbina 
vienas, o kitas linkęs sudaryti 
muitų unijų su Vokietija ir 
Lietuvą atidaryti vokiečių kolo
nizavimui (kaip Kossleris ir ki
ti karo metu buvo tolygius su-/ 
metimus padarę!).

Aš, senas aušrininkas, žiuriu 
ir stebiuosi, ir klausiu: ar mes, 
senieji Lietuvos darbininkai, 
dirbome gaivindami Lietuvių 
merdėjančią tautą tam, kad 
Lietuvą, iš pelenų atsikėlusią, 
saunoms sugriautų?! kad žmo
nės, pasišventę tėvynės labui, 
putų ir smirdėtų kalėjimuose ir 
koncentracijos liogeriuose? kad 
Lietuva dėl inteligentijos ne- 
sumaningumo tektų Vokiečiams, 
Lenkams ar kiliems valdžios 
godišiams? kad žinijos šaltiniai 
butų užnuodinti dvasiniais nuo
dais ir kad jaunuomenė rengia- 
n)a butų ne į mokslo žmones, 
ieškančius teisybės ir šviesos, 
o Į politikos akrobatus—Atei

tininkus, Euchuristininkus ir 
t.t.?

Aš pasenau Lietuvai visas jė
gas pašvęsdamas, ir kaip įma
nydamas dirbu mokslo darbą, 
parašęs esimi Hygieną, Medici
nos istorijos veikalą (tik jų 
atspausdinimui, deja, lėšų netu
riu). Nors politikoje nedaly
vauju, bet gi tėvynės gyvybė 
man rupi, ir matydamas ją 
skęstant, drįstu—nežiūrint Į 
karo stovį, cenzūros smarku
mą, grasymą neklaužadoms 
laisvę ir gyvybę* atimti—viešai 
pasakyti, kad toliau taip Lie
tuva gyventi negali.

(“Liet, žin.”) 
(Bus daugiau)

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 vieną numerį 
DYKAI.

Prenumerata metama ........ $2
Pusei metų ............................  81
Kopija ..........................  20c

.. ..................... ........ ..........

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
^Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
I1“71 1 1

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERNSU

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

h I !■ ■ ■'■I I <

rtione Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
1608 S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

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

rz ; J ) nco 9 iki II vai. ryte, V alandos į ftU0 6 iki 8 vd< vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dt. A. J. UUUUJUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pulhnan 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10- 2; 5—9
Sekniadieniai.s; 10— 2

L ------

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia <-------- ;---- ------ _z
Vincennes 6987 arba Hemiock 5524

Dr. G. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.

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

Tol. I.afayette 4140

Valandos ! nuo ’ !į‘ “ v,'
i nuo 6 iki 9 vai. vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Kės., 6611 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedėLoj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
• Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tol. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemiock 2615

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Nanji^noBe*



A. Čechovas

PUIKUS APVAIKSčIOJIMAS

Pradedant kovo l-iną ir baigiant kovo 1927 m., 
I'NIVERSAL STATE BANK iškilmingai apvaikščios su
kaktuves DEŠIMTS METŲ savo darbuotės, tuomi pareikš
damas savo dėkingumą visiems tiems kuri# prisidėjo prie 
tokio puikaus išsivysiimo tos lietuvių įstaigos.

Laike apvaikičiojimo bus dalinamos grasios dovanos 
visiems pasidedantiems pinigus savo taupomon sąskaitom 
o naujiems depozitoriams duos piniginę dovaną sulig 
giliukio.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaites yra širdingai kviečia
mi kuoskaitlingiausiai dalyvaut šitame apvaikščiojime ir 
tuomi pareikšti lietuvių vienybę ir draugingumą savo ge
roms įstaigoms. Patarkite ir savo draugams atsilankyt 
tan apvaikščiojiman, kad jis visiems pasiliktų atminty 
kaipo vienas iš maloniausių įvykių Chicagos lietuvių 
gyvenime.

Universal State

Bank
3252 So. Halsted St.

' NAUJIENOS? Chicago, UI. ’

Aniuta
Pačiame pigiausiame viešbu

čio “Lisabon” numeryje vaikš
čiojo iš kampo j kampų 3-čio 
kurso studentas medikas, Ste
pas Kločkovas, ir primygtinai 
kalė savo mediciną. Nuo ilgo, 
įtempto kalimo jam išdžiuvo 
gerklė ir kaktą išmušė prakai
tas.

Prie lango, kurio kraštai bu
vo išmarginti ledo gėlėmis, sė
dėjo ant suolelio jo sugyventi
nė Aniuta, mažutė, liesa, tam
siaveidė, pilkomis akimis, 25 
metą amžiaus, labai išblyškusi. 
Susilenkusi, ji išsiuvinėjo rau
donais siūleliais vyriškų marš
kinių apykaklę. Darbas buvo 
skubus... Karidoriuje laikrodis 
išmušė antrą po piet, o kamba
rys dar buvo nesutvarkytas. 
Suversta lova, išmėtytos kny
gos, rūbai, didelis nešvarus du
benis, pilnas pamazgų, kuriose 
plaukiojo nuorūkos, priteršta 
asla. viskas, rodėsi, buvo su
versta vienon krūvon, tyčia su
maišyta, susukta...

B U D A V O K
Kad pinigų ir neturi, Hile lotą išmokėtą turi

Kas turite lotą, tai nelaikyki! ilgiau tuščią, ir nemokėkit kitam 
i rudos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotų turite išmokėtą.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parūpinant 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

TEGUL JUSLI DUKTERYS IR SŪNUS PRALEIDŽIA 
ILGUS ŽIEMOS VAKARUS PRIE

KIMBALL PIANO
Ateikite i Peoples Furniture Co. krautuves ir 
pasiskirkite Kimball pianą pasinaudodami spe
cialiai lengvais budais išmokėjimo nepadarius 

Sau jaučia-?' ] išlaidų.

KIMBALL PIANAS yra labiausia reikalingas Jūsų namuose žie
mos sezone — Jūsų dukterys ar sunai tegul praleidžia tuos žie
mos ilgus vakarus prie KIMBALL PIANO. Nei joks daiktas netur 
tiek jiegos dėl išauklėjimo jaunuolių gerais budais kaip kad gė
las pianas. Jus turėdami KLMBALL PIANĄ savo namuose 
turėsite motiną auklėtoją gerų būdų, ir sykiu gali pasitaiky, kad 
Jūsų jaunuoliai ras talentą su miziką pelnyti sau gyvenimą jei 
jie nuo pat pradžių mokinimos išgirs teisingas muzikos gaidas 
su KLMBALL PIANU. — Motina ir tėvas taipgi galės pasigėrėti 
iš KLMBALL GROJIKL1O PIANO pasiėmę bile muzikos volelį 
galės skambinti ir klausytis geriausios muzikos kuri yni labiau
sia geidžiančia pasiklausyti.

KIMBALL PIANAI yra parduodami visur ir visiems už 
vieną prieinamų kainų ir KIMBALL PIANŲ pirkėjai yra 
pilnai apsagoti nuo permokėjimo. Peoples Furniture 
Co. būdami didžiausi Lietuviai Krautuvninkai ir vie
nuoliai lietuviai autorizuoti visuomet Jums parduos 
geresnioms išlygoms ir preinamesniais budais KIMBALL 

bile modelio pianų.
Mielai prisiusime Kimball Pianų Katalogų 

ir platesnius paaiškinimus.
Klauskite ar atsilankykite
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KRAUTUVES
1177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond Street 
M. KEZES, Vedėjas

1922-30 So. Halsted St.
PrieJi 19th Place 

J. NAKROšiS, Vedėjas

“Dešinioji plaučių pusė susi
deda iš trijų dalių...—kalė Kloč
kovas.—Kybos! Viršutinė dalis 
priešakinėj krutinės- pusėj da- 
eina iki 4 - 5t šonkaulio, šoninėj 
pusėj iki 4-to šonkaulio... užpa
kaly iki spina scapulae”...

Kločkovas, stengdamas įsi
vaizduot, ką perskaitė, pakėlė 
akis j lubas. Negavęs aiškaus 
vaizdo, jis pradėjo čiupinėti per 
brus'lotą savo viršutinius šon
kaulius.

—šitie šonkauliai panašus j 
rojalio klavišais— sako jis— 
kad nesumaišius skaičiuje, prie 
jų būtinai reikia priprast. Reiks 
pastudijuoti prie skeleto ir prie 
gyvo žmogaus... Na gi, Aniuta, 
duok čia, aš orientuosiuos!

Aniuta padėjo siuvinį, nusi
vilko bliuzelę ir išsitiesė. Kloč
kovas atsisėdo prie jos, susirau
kė ir pradėjo skaityt jos šon
kaulius.

Hm... Pirmas šonkaulis ne
užčiuopiamas... .lis už raktikau- 

I lio... štai šičia bus antras šon
kaulis... Ta-aip... šitas štai 

Itiečias... šitas ketvirtas... Hm... 
Ta-aip... ko tu traukies?

—Jūsų pirštai šalti!
Na, na... nemirsi, nesisukinėk. 

Turbūt šis trečias šonkaulis, o 
šis ketvirtas... Iš pažiūros tu to
kia liesa, o šonkauliai vos už
čiuopiami. šitas antras... šitas 
trečias.... Ne, šitaip susimaišysi
ir neįsivaizduosi sau aiškiai... 
Teks nupaišvt. Kur mano ang
lis?

Kločkovas paėmė anglį ir nu
paišė juo ant Aniutos krutinės 
keletą paralelių, atatinkamų 
šonkauliams.

—Puikiausiai. Viskas kaip 
ant delno... Na, o dabar ir pa- 
barškyt galima. Stokis!

Aniuta atsistojo ir pakėlė 
smakrą. Kločkovas pradėjo 
barškinti ir taip įsitraukė į tą 
darbą, kad nei nepastebėjo, kai 
Aniutos lupos, nosis ir prištai 
pamėlynavo nuo šalčio. Aniuta 
drebėjo ir bijojo, kad medikas 
pastebėjęs ją drebant, nustos 
paišęs ir barškinęs šonkaulius, 
ir paskui, ko gero, blogai iš
laikys kvotimus.

Dabar viskas- aišku, —tarė 
Kloškovas, liovęsis barškinęs.— 
Tu taip pasėdėk ir nenutrink 
auglio, o aš pankoliai dar kiek 
pasimokysiu.

Ir medikas vėl pradėjo vaikš
čiot ir kalti, Aniuta tarytum 
tatuiruotu, su juodom juostom 
ant krutinės, susitraukusi nuo 
šalčio, sėdėjo ir mąstė. Ji kal
bėjo bendrai labai mažai, visa
da tylėjo ir vis mąstė ir mąs
tė...

Per visus šešerius-septyne
rius metus jos vai klojimosi im> 
viešbučius, tokių kaip Kločko
vas, ji žinojo penkius žmones. 
Dabar jie visi jau baigę uni
versitetą, išėjo į žmones, kaipo 
dideli ponai, senai jau užmiršo 
ją. Vienas iš jų gyvena Pary
žiuje, du yra daktarais, ketvir
tas menininkas, o penktasis daf- 
gi, sako, esąs profesoriumi. 

Kločkovas šeštas... Greit ir tas 
užbaigs universitetą išeis į 
žmones. Be abejo, ateitis pui
kiausia, ir iš Kločkovo, turbut, 
išeis didelis žmogus, bet dabar
tis suvis bloga: Kločkovas netu
ri tabako, neturi arbatos, ir 
cukraus pasiliko tik keturi šmo
teliai. Reikia kaip galima grei
čiau baigt siuvinį, nešti pas už
sakytoją ir paskui pirkt už gau
tąją ketvergę ir arbatos ir ta
bako.

Ar galima užeiti?—pasigir
do už durų. Aniuta skubiai 
užsimetė ant pečių vilnonę ska
rą. Įėjo dailininkas Fetisovas.

—O aš pas jus su prašymu,— 
pradėjo jis, kreipdamasis j Kloč- 
kova ir žvėriškai žiūrėdamas 
pro nudribusius ant kaktos 
plaukus. Bukit geras, pasko
linkit man jūsų gražiąją mer
gytę porai valandų! Paišau, 
matote, paveikslą, o be pozavi
mo niekaip negalima!

Ak, su malonumu! —suti
ko Kločkovas, Drožk, Aniuta!

Ko aš ten tik nemačiau! 
pusbalsiai pratarė Aniuta.

-—Gana jau! Žmogus prašo 
dėl meno, o ne dėl kokių ten 
niekniekių. Del ko nepadėt, jei 
gali?

Aniuta pradėjo rengtis.
O ką jus paišote?—paklau

sė Kločkovas.
Psichiją. Gražus siužetas, 

tik vis kas lai neišeina; prisiei
na nuo įvairių pozuotojų pai- 
šyt. Vakar viena pozavo su mė
lynomis kojomis. Kodėl klausiu, 
tavo kojos mėlynos? Tai, sako, 
kojinės šunta. O jus vis kala
te! Laimingas žmogus, kantry
bės užtenka.

Medicina toks dalykas, kad 
be kalimo niekaip neapseisi.

—Hm... Dovanokit, Kločko- 
vai, bet jus baisiai „kiauliškai 
gyvenate! Velnias žino, kaip 
gyvenate!

—O kaip gi? Kitaip negali
ma gyventi... Iš tėvo aš gau
nu tik dvidešimts rublių j mė
nesį, o su tiek pinigų sunku 
žmoniškai gyventi.

taip tai taip... tęsė daili
ninkas ir biaurėdamos susirau
kė: bet vis tik galima geriau 
gyventi... Išsilavinęs, apšviestas 
žmogus turi būt estetingesnis. 
Ar ne tiesa? O pas jus čia vel
nias žino į ką panašu! Lova ne
paklota, pamazgos, sąšlavos... 
Vakarykščia košė lėkštėje..- 
tfiu!

—Tai tiesa, sako medikas 
ir susisarmatino:— bet Aniuta 
neturėjo laiko šiandien sutvar
kyti. Visą laiką užimta.

Kai dailininkas su Aniuta iš
ėjo, Kločkovas atsigulė ant so
fos ir pradėjo kalti gulėdamas, 
paskui netikėtai užmigo, ir pra
budęs už valandos, pasirėmė 
ant rankų ir giliai užsimąstė. 
Jam prisiminė tie dailininko žo
džiai, kad išsilavinęs žmogus 
būtinai turi but estetiškesnis, ir 
jo apystata ištiesų jau dabar 
rodėsi biauria. Jis tarytum 
permatė išprusinta akia tą sa
vo ateitį, kada jis priiminės 
svečius kabinete, gers arbatą 
erdviame valgomajame, kartu 
su žmona, dora moteriške, —ir 
dabar tas dubenis su pamazgo
mis, kuriose plauko nuorūkos, 
buvo nepaprastai biaurus. Aniu
ta taip pat vaizdavosi negražia, 
nevikria, menkute... Ir jis nuta
rė persiskirt su ja, būtinai, nie
ko nelaukus.

—štai ką, mano mieloji... 
Sėskis ir išklausyk. Mudviem 
reikia skirtis! žodžiu, aš su ta
vim daugiau gyvent nenoriu.

Aniuta grįžo nuo dailininko 
tokia išvargusi, bejėgė. Jos 
veidas nuo ilgo stovėjimo po
zuojant pabliuško, sumenko, ir 
smakriukas pasidarė aštresnis. 
Į mediko žodžius ji nieko ne
atsakė, ir tik jos lupos suvir
pėjo.

- Sutik, kad ankščiau ar vė
liau mudviem vis tik reiks skir
tis,—sako medikas. Tu gera, 
maloni, ir tu nekvaila, tu supra
si...

Aniuta vėl apsivilko kaili
niais, tylėdama susuko savo 
siuvinį į papievį, surinko siū
lus, adatas; susuktus keturis 
šmotelius cukraus, rado ant 
lango, ir padėjo juos ant stalo 

prie knygų.
—Šičia jūsų... cukrus...— ty

liai pratarė ji ir atsigręžė, kad 
neparodžius ašarų.

—Nu, kogi tu verki?— už
klausė Klo&kovas.

Jis pradėjo vaikščiot po kam
barį ir susimąstęs tarė:

—Keista tu, ištiesų... Pati 
juk žinai, kad mudviem reikia 
skirtis. Negi amžį mudviem 
kartu gyventi.

Ji jau buvo susirinkusi vi
sus savo ryšulius ir jau pasisu
ko į jį atsisveikinti, ir jam pa-

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos $6.15
10.00...........................11.25
15.00......................... 16.35
20.00...........................21.45
25.00 ......... .’............... 26.55
35.00...........................36.70
50.00...........................51.90
75.00...........................77.50
100.00 ...................... 103.00
200.00....................... 204.50
300.00....................... 306.00
400.00....................... 407.50
500.00....................... 509.00

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mų

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandų vakare

Jusu Namai-Jusu Laime
Įsigykit sau vienų iš musų puikiausių namų Chicagoje ir gyvensit laimingai. At
siminkit, kad šiuose namuose yra sujungta trys svarbiausi dalykai reikalingi lai
mingam žmogaus gyvenimui, būtent: grože, ekonomija ir transportacija. čia rasi
didžiausj pasirinkimų namų, sulyg savo skonio ir kišenes.

______

Muro bungalows $7,500 ir augščiau 2-jų flatų muro namai $12,650
Įmokėti $350 ir po $50 j mėnesį Įmokėti $1,500 ir po $60 į mėnesį

. ■.... . *
4-rių flatų muro namai $23,500

’ Įmokėti $2,500 ir po $150 į mėnesį

Ed. W.
Bakševičius 

Vedėjas

Visus namus galit matyt Subatoj ir Nedėlioj iki pietų.

W. HAYDEN BELL

liko .gaila jos.
“Nebent tegu dar savaitę pa

gyvena čia?—pamanė jis. —Iš
tiesų, tegu dar pagyvena, o už 
savaites aš liepsiu Jai išeit.**

Ir pykdamas ant savo nepa
stovumo, jis suriko rūsčiai:

—Na ko gi stovi! Išeit, tai 
išeit, o nenori, tai nusivilk ir 
likis! Likis!

Aniuta nusivilko kailinius iš- 
tyko, išlėto, paskui išsišnyĮ)štč, 
irgi ištyko, atsiduso ir patylo
mis nuėjo į savo nuolatinę po- 

* —-------------------  

NAMŲ SAVININKŲ IR MALEVOTOJŲ DŪMEI!
Prasidėjo Musų Didelis 
Pavasarinis Išpardavimas

ŠIANDIEN, VASARIO 26,1927
Štai yra keletas musų bargenų: 

Maišyta maleva, galionui .... $1 ir augščiau 
Dutch Boy Baltas Lead, 100 svarų ... $12.75 
Grynas Linseed Oil, galionui...... ........... $1
Sienoms popieTa 5c voleliui ir augščiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojas Malevų, Sieninių Popierų, šepečių, 

Varnišių ir t. t.

Phone Canal 5063 1421 So. Halsted St.

4336 So. Kedzie Avenue

Tol. Į^afayettc 8600

ziciją—ant suolelio prie lango.
Studentas patraukė prie sa

vęs vadovėlį ir vėl pradėjo vai
kščiot iš kampo į kampą.

i

“Dešinioji pusė plaučių susi
deda iš trijų dalių... kalė jis. 
—Viršutinė dalis piiešakinėj 
krutinės pusėj daeina iki 4 5 
šonkaulio’’...

O karidoriuje kas tai visa 
gerkle šaukė: “Jurgi, samova- 
rą!”

Vertė K. Nemunas.

''.■i



NAUJIENOS, Chicago, 111.
............. —....... ..... - —....... ........................ 1

Šeštadienis, Vasar. 2G, 1927

šios gyduolės prašalina ink
stų ir pūslės trubelius

štai yr* didimu.l paitelba kenčiantiems 
nu<> inkstų ir puiies trul<elių didelių Hkau*- 
mų nugaroje, tankų pabudimą naktyje, pra
radimo stiprumo ir energijom, nuailpuedų nėr- 
% ų. galvos skaudėjbno, svaigulio ir panakių 
simptomų Nuga-Tone stimųlioja ir stip
rina xi.Hiis nervus ir raumenis, .suteikia jė
gos ir stiprumo visiems svarbesniems kūno 
organam ir pata.no aitriną sveikatą.

Mr John Chase, iš Kelly. La., rašo: “AA 
buvau visai nusLpąa jau tūlas laikas. Turė
davau atsikelti tris ar keturis kartus nak
tyje iA priežastie i pulsėr. trubelių. Nuo pra
dėjimo vartei* Nujra-Tono, aA miegu labai 
aerai. Nuga-Tone padarė man labai daug 
gero". Nuga-Tone suteiks ir jums tas pa
čias pasekmes iwl>a jums nekainu<xs nieko. 
Visi aptiekor ai jas pardavinėja. Pirmas bu
telis patvirtini savo gerumą. Het tiktai 
gaukit Nuga-Tone. Pavaduotojos netinka.

KAM KENTĖTI 
BEREIKALINGAI?

Sisy plius, G rėk u mytholo- 
gijoj žiauriausia nuospren
dis iš Corinth, buvo suleis
tas po savo mirties, ritinti 
didžiausj akmenį Į kalną. 
Kuomet jis pasiekia viršūnę, 
jis vėl ritasi žemyn ir tuo 
budu jo darbas pasidarė ne- 
baiktinu.

Daugelis žmonių, kuomet 
kenčia nuo skilvio trubelių, 
bando visokias pilės arba 
tablets, ir jų kentėjimas ir 
vėl atsinaujina, taip kaip 
Sisyphus nebaigiamas dar-

CHICAG0S 
ŽINIOS

Nusižudė dviem žmo
nėm nutroškus

Iš susikrimtimo, kad jo a- 
partmentuose du žmones nu
trinko dėl jo neatsargumo, nu
sižudė apa limentų manažeris.

Bich apartamentuose, Ro- 
gers Park. kurių manažeriu bu
vo John Bich, nutroško du 
žmonės dėl neatsargaus pavar
tojimo nuodų fumigacijoj. At
siradus tuščiam apartmentui, 
nusitarta j j “išrūkyti.” Bet 
Bich buvo nepatyręs tuose da
lykuose ir vartodamas nuodin
gus rukylus, gerai neapsižiu- 
rėjo, kad nuodingos dujos gali 
jNitekti į kitus apartamentus. 
Jis gerai uždarė duris, kad du
jos neįeitų į koridorių, bet 
neapsižiurėjo, kad dujos mažais 
plyšiais paiei vandens perva- 
das gali įsigauti j viršutinį 
apartmentą, kuriame gyveno 
llovvard Reneau, manažeris 
Postai Telegraph ('.o. gyvulių 
skerdyklose. Nuodingos dujos 
ištik rujų įsigavo į tą apartmen- 
tą ir kada Reneau sugry/.o na
mo, .jis rado žmoną Nettie ir 
sūnų Francis, 10 mėn., jau nu- 
troškusius. Jis pašaukė kler
ką ir policiją, o klerkas paža
dino Ridi. 'Kasis nusigando už
girdęs tokią baisią žinią. Jis 
apžiurėjo lavonus ir nuėjęs į 
rūsį, iš susikrimtimo, kad dėl

19 m., sunūs pasiturinčio biz- 
nierio. Buvo spėjama, kad 
jie yra (’.hicagos universiteto 
studentai, bet pasirodė, kad tai 
netiesa. Jie buvo Išvykę stoti į 
kolegijas, bet. paskui sugryžo 
į Chicago ir užsiėmė plėšimais, 

j Plėšimais jie užsiėmė ne dėlto, 
; kad jiems reikėtų pinigų, bet 
dėl ypatingo smagumo — 
|“thrill”. Jis prisipažino papil- 
1 dę devynius didesnius plėši- 
imus, jų tarpe apiplėšimą trijų 
teatrų — Gary, Elmhurst ir 
Dės Plaines. Jie jau užtektinai 
turėję “fonių” ir dabar mielai 

(sutinką eiti kalėjimai!. O kaie- 
į jimo jiems gresia nuo 10 iki 21 
| metų. 
IĮ------------------------------- --- ------- ■■
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! UNIVĘRSAL KLUJBAS

Bytoj, 3 vai. po pietų, Uni- 
;versal kliube (IKI 1 W. 33 St.) 
treniruosis kelios poros ristikų. 
Atvyks ir dzūkas palamdyti 

ji-istikams kaulus.

RISIS K. SARPALBJS

Panedėlyj, vasario 28 d., Co- 
liseume risis K. Sarpalius su 
pagarsėjusiu ristiku Joe Mal- 

įcevvicz. Sakoma, kad Malce- 
I wicz yra laimėjęs vieną susi
kirtimą iš Plėstinos.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

t ro prakalbos įvyks nedėlioj, 
vasario 27 d. Lietuvių Audito
rijoj. 1 vai. po pietų. J žangu 
dykai. — Kvieslys.

Užgavėnių vakaras.

Chicagos lietuviai, jauni ir 
seni turės progos pasilinks
minti ir šokti antradieny, ko
vo 1 d. Užgavėnių vakare, Lie
tuvių Auditorijoj.

šv. Petronėlės D-ja yra to 
baliaus rengėja ir ji žada su
teikti daugybę įvairių dovanų, 
gražiausiai pasirėd^iusiems. 
Pavieniams ir grupėms yra ne
mažai progų laimėti. Taigi 
rengkimės iš kalno ir galvoki
me kaip pagauti pirmą prizą.

—J. J.

North Side
šuium Buruni

a+,.
JONAS YUŠKIS

T’orsiskyri5 su šiuo pasauliu 
Vasario 24 dieni), 6:30 valandų, 
ryte, 1927 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, po sunkios ligos, gi
męs Ažoliuės kaime, Nemakščių 
valsčiaus, paliko dideliame nu
liūdime moterį Veronikų ir sū
nų Petrų, duktę Marijonų, sū
nų Jonų, sūnų Vincentų, duktę 
Katriną, duktę Alenų, duktę 
Onų 11 metų. Kūnas pašarvo
tas, randasi 932 W. 19th St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Vasario 28 dienų, 9 valandų ry
to iš namų j Tautiškų parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Yuškis gimi
nes, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai ir Dukterys

l>ai(lotuvėse pątarnauja gra- 
borius Kadžius, Tol. Canal 6174.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

bas. Jis nežino, kad jų tru-'jo neatsargumo turėjo žūti du 
beliai gali būt greit prašalin-! žmonės, nusišovė ant krūvos 
ti su pagelba Trinerio Kar-1 anglių. Kada atėjo janitorius, 
čiojo Vyno! Štai skaitykit:i™do jį jau negyvą.
New York, sausio 23. Aš tu-1 Potassiumo cyanido ir rukš-

Bridgeportas .
SLA. 183 kp. Jaunuoliu orkes-

rejau trubelio su savo skil
viu, aš bandžiau visokių gy
duolių ir vis be pasekmių, 
bet dabar esu visai sveikas, 
pasidėkavojant Trinerio 
Karčiajam Vynui. Charles 
Tomek”. Jus galit gauti jį 
savo vaistinėj arba pas gy
duolių vertelgą, 1 butelis 
$1.25, sampelis prisiunčia
mas po gavimui 15c per Jo- 
seph Triner Company, 1333 
S. Ashland Avė., Chicago, 
III.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka>

Ičių mišinis, kuris padaro hyd- 
• ro-cyano dujas, yra plačiai 
| vartojamas fumigacijoj, ai’ no- 
l rint išnaikinti visokius nerei
kalingus gyvius. Bet tie gasai 
yra labai nuodingi ir baisus 
tuo, kad jų negalima pajusti. 

.Todėl tokią fumigaciją daro tik 
ekspertai, kurie gerai žino tų 

' gasų pavojų. Čia gi visą tai 
darė amatoriai ir todėl tai ir 
pasidarė tokios baisios pasek- 

| mes.

Prisipažino prie 
plėšimų

I i --------- ——, w
i

Du jaunuoliai, kurie apiplėr 
šė Palace teatrą, Gary, bet ta
po suimti kely susidaužius au
tomobiliui ir paskui buvo atsi
sakę pasakyti kas jie yra, da
bar viską išsidavė. Abu yra iš 
Elgin; vienas jų yra Henry At- 
kinson, 21 m., sūnūs turtingo 
daktaro, o kitas, George Webb,

t ras, S. E. Vitaitis, F. Jaka- 
vičius, Dr. A. Karalius ir tt.

Nežiūrint to, kad Bridge- 
porte lietuvių veikimas nepap
rastai didelis, bet vasario 27 
d. išsiskiria iš kitų dienų. Ne
žiūrint, kad tą dieną įvyksta 
svarbi prekkeija, kurią laikys 
Dr. A. L. Davidonis apie al
koholį, kaipo maistą, vaistą ir 
nuodą, tą pačią dieną ir toj 
pačioj svetainėj, 1 vai. po piet, 
įvyksta pirmos SLA. Jaunuolių 
kuopos Chicagoj surengtos pra
kalbos. O juk yra sakoma: kas 
pirmesnis, tas geresnis. Taipgi 
yra svarbu, kad pirmas jau
nuolių kuopos Chisagoj pir
mas prakalbas laikys SLA. 
generalinis organizatorius ir 
“Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis. Gerb. Vitaitis yra vi
sų pripažintas geru ir nuosai
kiu kalbėtojum. Jį gerbia visi 
lietuviai. Kiek teko patirti, 
gerb. Vitaičio prakalba bus

Nors musų kampelis neskai
tlingas lietuviais, bet visokiom 
pramogom ir parengimais ne- 
apsilendžia ir didesnėm kolioni- 
jom. Dabar yra sumanyta su
rengti “šurum burum”, kuris 
įvyks antradieny, Užgavėnių 
vakare, kovo 1 d., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wa bausiu. Šį 
šurum burum rengia Pirmyn 
Mišrus choras dėl užgavėjimo, 
J’iesa, nors musų dainininkai 
netiki tiems burtams — nei už
gavėjimo, nė atgavęjimo, bet 
ot sumanė padaryti tokį ste
buklą, kadangi ir pats choras 
stebuklingai gyvena, — kaip 
kad kokia sirata, neturėdamas 
tam tikrų rėmėjų, nė tam tik
rų profesionalų, bet kaip sira- 
tai sušelpti atsiranda gerų 
žmonių, taip atsiranda gerų 
žmonių ir dėl choro. Chore pri
klauso vien paprasti darbinin
kai, dailės mylėtojai. Nežiū
rint, kad chorui kainuoja pa
laikyti mokytojas ir svetainė, 
bet choras yra labai daug pa
tarnavęs veltui dėl darbininkų. 
Tiesa, šį sezoną choras nesu
rengė didesnio parengimo, bet 
tai ne choro kaltė. Taigi ve, 
prie visko choras ir sumanė 
surengti taip vadinamą šurum- 
burum, — tai yra, linksmai 
užgavėti ir tuoj vėl atgavėti.

Tad kurie mylite linksmai 
užgavėti ir tuoj vėl atgavėti, 
meldžiame Užgavėnių vakare 
atsilankyti į Liuosybės svetai
nę, 1822 VVabansia avė., 7:3h 
vakare. Kaip girdėjau, prie 
to visko dar bus pagaminta 
karštų lietuviškų kilbauų, tik 
agurkų tai jau nebus.

— Tavorščius.

EMILIJA GASPAKAVIČIENR
Po tėvais Čekanauckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 24, 4 vai. po pietų, su
laukusi 61 metų. Ji išgyveno 
Amerikoj 35 metus. Gimusi yra 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Ža
garės miestelį, paliko didžiame 
nuliudime vyrų Aleksandrų ir 3 
sūnūs: Edvardų, Aleksandrų ir 
Juozų, ir 2 martes: Petronėlę ir 
Berthą; ir Lietuvoj paliko sese
rį Onų Kigienę ir brolį B. Če- 
kanauckų. Kūnas pašarvotas, 
randasi po numeriu 533 tS. I^ake 
St., Aurora, 111.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Vasario 28, 9 vai. iš ryto. Bus 
nulydėta j Holy Angels bažny
čių j Aurora, III., o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Marijos kapines.

Visi (Kasparavičienės giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti į 
laidotuves ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini
mų.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai ir Giminės

Garfield Park

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette i
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO •

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS, CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Te). Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimaa laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningaa ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ ‘
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Ganai 1271 
ir 2199

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS 
Akiniai $4 ir augšėiaa

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra, parodančia ma- 
Žil usias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Val i 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO v
Pritaikime akinių dei visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka- > 
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dienų j

A P SI D R A U S K!

$10,000 POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst...........................................................
Užsiėmimas...................................... Amžius............
Pašelpgavis .................................................. *............

specialiai pritaikyta jaunuo
liams, kaip čiagimiams, taip ir
čia augantiems bei augusiems.
Jaunuolių, jų tėvų-motinų ir 
jaunuolių draugų bei darbuoto
jų yra didžiausia pareiga į tas 
prakalbas sutraukti kuodau- 
giausiai jaunimo. SLA. 183 
jaunuolių kuopa nuo savęs 
kviečia < jaunimo organizacijas, 
—Jaunąją Birutę, So Engle- 
vvood Dailės vaikų draugijėlę 
ir kitas. Taipgi pavienius jau
nuolius, jų tėvus ir jų draugus- 
gės. Be gerb. Vitaičio kalbės ir 
visų mylimas SLA. 183 kp. Dr. 
kvotėjas A. Karalius. Be to 
Jaunuolių Orkestras duos 
trumpą, bet gražų programą. 
Dainuos pasižymėjęs lietuvis 
jaunuolis F. Jakavičius ir tt. 
SLA. 183 kp. Jaunuolių Orkes-

Ateinantį sekmadienį, vas. 
27. d., ir mes susilauksime gra
žaus lietuvių vakaro. Duos jį 
mums vietos vaikų draugijėlė, 
kuri suvaidins 1 veiksmo pamo
kinantį veikalėlį “Jonuko Li
ga”. Paskui gi bus šokiai. Vi
są tai bus svetainėje prie 
4158 W. Van Buren St., ant 
3 lubų. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga nedidelė. Kviečiame ne
tik vietos lietuvius, bet ir apie- 
linkės atvykti paviešėti pas 
mus ir pažiūrėti kaip mus?j 
vaikučiai gražiai lavinasi. O 
paskui su mumis pasilinksmin
site. — Senis.

S A A '
Metinės Mirties Sukaktuvės

BARBORA ONA 
GRUMB1NIENĖ

Mirė po sunkios operacijos 
Vasario 27 d., 1926, palaidota 
Kovo 3 d., Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoj. Paliko vyrų ir 
1 dukterj, 1 brolj Amerikoj ir 1 
brolį ir seserį Lietuvoj.

Pamaldos atsibus Šv. Agnieš- 
kos bažnyčioj, Pershing Kd. ir 
Rockwell St.

Jau metai sukako kaip atsi
skyrė nuo musų mylima moti
nėlė Barbora Ona. Lai būna jai 
lengva šios šalies žemelėj ilsė
tis.

Liekame nuliūdę,
Vyras, Duktė, Broliai 

Iir Sesuo.
IITTIIIia IU

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky- 

: rius atdaras kasdie nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabami 

Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

THERAPY 
apsaugoja nuo pirm- 
laikinio - paseniny), 
sugrąžina jaunystes 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimų. Jos 
sustiprininą vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 —

THRDAT 
TABLETS

ŽMade by
Lombart Phonnacal čo., Saint Loub. U. S. A.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkit elevatorių iki penkto augšto.

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

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

Kambariai de) pergulėjimo.

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

Atdara dienų ir naktį 
Phone Boulevard 4552

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

NAUJIENOS

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
tarų, nerviškumų, galvos skaudėji
mų, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerkles, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

IV i i i i— .............

1739 So. Halsted St.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuzšškas

BAUME BENGUĖ
(ANALOĖSl<m )

3259 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUND mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už *1.05.

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

JUSTIN KULIS
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Paskutinė Proga 
Pamatyti!

“AUŠROS SŪNŪS“
V

S. Čiurlionienės 4 veiksmų 
Patriotiškas veikalas

Sekmad., Vas. 27,1927
GOODMAN TEATRE

East Monroe St. 
ir Grant Parkas.

Durys atdaros 7:15 
Pradžia 8 vai. vak.

Bilietai $1.50, $1.00 ir 75c

Vaidinime dalyvauja:

St. Pilka, Ar. Vanagaitis, J. 
Kemėšis, Balsys, Vaitekū
nas, A. Micevičia, M. Dun
dulienė, P. Petravičiutė-Mil- 
ler, ei. Gulbinienė.

Kviečia visus.
Rengia BIRUTĖ

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

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ...................................$12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ......................   $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos ........... $3.75
45 volt už ............... $1.95

JOS. F. SUDRIK
RA DIOS, PI ANOS 

FURNITURE 
3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

Z" 1 >
Tel. I>afayette 4228

Phunbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuska,

3228 W. 38th Street, Chicago, DL
■ Į Wl - ■ ■■ ————M————

Didelis Pasisekimas

Feenamint
Tfce Chezving LAXATIVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį.

15c ir 25c

Tarp Chicagos 
Lietuvių

. ■ RYTOJ
s f

Dr. A. L. Davidonio
Svarbi Paskaita-Lekcija
Lietuvių Auditorijoj, lygiai 10:30 

ryto. Širdingai kviečiame visus-as 
atsilankvti ir išgirsti pamokinančios 
lekcijos“ —GYVENIMO DRAUGAI.

Marquette Park apielinkė
Naujas lietuvių biznis

šioj kolionijoj pasidaugina 
skaičius lietuvių biznierių, 
šiandie atsidaro nauja rakandų 
krautuvė, — Manor Furniture 
Co., 2447—49 W. 63rd St. 
Krautuvė labai graži, nors ne 
visai užbaigta, nes ^nesuspėjo 
užbaigti prieš atidarymų. Krau
tuvės savininkais yra Henry 
Janulis iv Adolfas Doveika. H. 
Janulis yra patiręs biznierius, 
nes yra buvęs daug, metų tame 
pačiame bizny kitoj kolonijoj. 
Reikia velyti gero pasisekimo 
naujoj vietoj. — P. .

Rytoj “Aušros Sūnys”
Tuo veikalu art. S. Pilka atsi

sveikins su chicagiečiais

Art. Stasys Pilka, kaipo knyg 
nešis Rusteika, dramoje 

“Aušros Sūnus”

Rytoj vakare Goodman teat
re prie Art Instituto, Grant 
parke, bus vaidinamas didelis 
ir gražus S. Čiurlionienės 4 
veiksmų patriotinis veikalas 
“Aušros Sūnus”. Tai yra vie
nas gražiausių veikalų, kuriuos 
mums davė atgimusi, nepri
klausoma Lietuva.

Šis vaidinimas turi keleriopų 
reikšmę. Pereitą savaitę pasi
mirė musų didysis tautos ža
dintojas Dr. Jonas Basanavi
čius’ “Aušros” įsteigėjas. Tai 
tie žmonės, kurie tęsė Dr. 
Basanavičiaus pradėtų darbą— 
“Aušros Sūnus”, tie bevardžiai 
žmonės, kurie nepaisydami jo
kio pavojaus, slapta nešė į Lie
tuvą knygas, švietė Lietuvos 
liaudį ir žadino joje tautinį 
susipratimą. Lietuva, keletą 
metų atgal apvaikščiodama 40 
metų sukaktuves nuo Dr. Jono 
Basanavičiaus įkūrimo “Auš
ros’,’ kuri pajudino visą Lie
tuvą, nerado tinkamesnio bu
do Uis svarbias sukaktuves pa
minėti, kaip pastatant šį gražų 
veikalą “Aušros Sūnus”. Dabar 
šis veikalas dar didesnės reikš
mes turi, kada mirė ir pirmasis 
aušrininkas Dr. Basanavičius, 
apie kurį minima ir pačiame 
veikale. “Aušros Sūnų”—knyg
nešių darbas jau užsibaigė — 
Lietuva liko nepriklausoma ir 
dabar knyga liuesai gali skleis
tis po visų Lietuvą. Bet tai, 
ką jie atliko anais tamsos .lai
kais, kada Maskolius spaudė 
Lietuvą ir net paprastos mal
daknygės neleido lietuviams 
turėti, visa Lietuva niekad ne
užmirš. Pamatykime nors sce
noj tų drąsiųjų karžygių, k u- 

rie iw kardų, bet kųyg>i kov.o- 
jo už Lietuvos laisvę, darbus 
ir pagerbkime jų šviesių atmin
tį, o taipjau ir atmintį pir
mųjų “aušrininkų” Dr. Basa
navičiaus.

Kitų svarbių reikšmę šis vai
dinimas turi tų, kad jame pa
skutinį Įtartų matysime
Pilkų. Art. S. Pilka kartu su 
komp. A. Vanagaičiu yra vai
dinę “Aušros Sūnus” Kaune. 
Jiedu abu dabar darbuojasi 
tarp chicugiečių. Bet art. S. 
Pilka šiomis dienomis Chicago 
apleidžia ir gry^ta į Lietuvą. 
Būdamas Chicagoj art. S. Pil
ka atliko daug daugiau naudin
go darbo dėl palčių chicagiečių, 
negu kuris kitas “svečias iš 
Lietuvos”. Jis dirbo chicagie- 
Čiams su didžiausiu pasišventi
mu, nežiūrėdamas savo asme
ninės naudos, bet nors ir skur
sdamas, stengiasi pakelti lietu
vių teatrų išeivijoj. Ir tik ačiū 
jo pastangoms teko pamatyti 
mums keletu tikrai gerų vaidi
nimų. Nėra abejonės, kad jei 
art. S. Pilka butų galėjęs pasi
likti čia ir toliau, tai būtu
mėm tikrai įsigiję taip reikalin
gų gerų lietuvių teatrų.

Bet art. S. Pilka yra privers
tas mus apleisti ir gryžti Lie
tuvon, nepabaigęs pradėtojo 
svarbaus darbo, šis .vaidinimas 
bus jo atsisveikinimas su chi
cagiečiais. Mes irgi privalėtume 
tinkamai atsisveikinti. O tin- 
kamiausis bus jam atsisveikini
mas, — skaitlingas musų atsi
lankymas rytoj į “Aušros Sū
nus” pamatyti paskutinį jo vai
dinimų, paskutinį karta pasi
grožėti jo menu, jo sunkiu dar
bu. Bukime visi rytoj, lygiai 
8 va. vak. Goodman teatre. B.

Kamilija Jozevskaitė 
- Kas ji?
Kaso Nora

Iki šiol mes chicagiečiai tu
rėjom progos išgirsti ir džiaug
tis dainomis vien tik vyrų ar
tistų iš Lietuvos atvažiavusių, 
bet štai kovo 2-ra diena Lietu
vių Auditorijoje turėsime lai
mės išgirsti pirmutinę moterį 
dainininkę iš Lietuvos atvyku
sią panelę Kam i Ii ją Jozevs- 
kaitę — koloratūros sopraną.

P-lė Jozevskaitė nuo pat jau
nystės lavinosi muzikos ir 
dainavimo Rusijoje ir Italijoje, 
dainuodama operose ir koncen- 
tuose vienur ir kitur su di
džiausiu pasisekimu (gailiuos, 
kad neturiu gana vietos paduo
ti jums recenzijas įvairių mu
zikos kritikų apie ją, kurie vi
si sutinka, kad p-lė Jozevskai
tė turi ypatingai gražų balsą, 
gerą mokyklą, kad jos techni
ka yra aitgštai išdirbta ir kad 
dainuoja begalo jausmingai).

Sugrįžus iš Italijos ji daly
vavo Lietuvos Valstybinėj Ope
roj, turėdama ypatingo pasi
sekimo kaip Violetta “La Tra
viatoj” ir Rosimi — “Sevilijos 
Kirpėjo” operose. Bet kada 
įsisteigė konservatorija Klaipė
doje ir muzikai-mokytojai buvo 
ten reikalingi, p-4ė Jozevskaitė, 
kaip gera žinovė muzikos ir 
balso lavintoja, apsiėmė moky
tojauti konservatorijoje, kur 
josios darbo pasekmės buvo 
kuogeriausios,( iki išvažiavimo 
Amerikon koncertuoti.

Šių žodžių rašytoja prieš tre
jetą metų turėjo progos girdė
ti p-lę Jozevskaitę koncertuo
jant Pulaugoje ir gali pasakyti,

kad josios dainos atsiminimai 
yra tikrai gražus, įspūdingi 
taip, kad man bus labai malo
nu ir vėl išgirsti ją dainuojant 
Chioagoje. Tikiuos, kad musų 
chicagiečiai dainos mylėtojai, 
kurių, man miela pastebėti, yra 
nemažas skaičius, visi susirinks 
pasiklausyti ir pasigerėti pir
mutine pas mus atvažiavusia 
Lietuvos dainininke.

Be p-lės Jozevskaitės koncer
te dalyvaus dar tenoras Justas 
Kudirka, buvęs chicagietis, ku
rį laiką lavinęsis Italijoje, vė
liaus dainavęs Lietuvos Opero
je, o sugrįžęs į Ameriką davęs 
eilę koncertų. Ponas Kudirka 
turi malonaus tembro balsą, 
gerai išlavintą. Tikiuos, kad ji
sai padarė dar. (langiaus pro
greso nuo laiko, kada mes jį 
girdėjome koncertuojant, taip 
kad mums bus malonu atnau- 
jint pažintį su pono Kudirkos 
dainomis.

Trečias šio koncerto dalyvis 
bus mums gerai žinoma smui
kininke p-lė Lulu Raben, kuri 
prisidėjo prie pagražinimo ne 
vieno lietuvių koncerto pir
miau. Ji dalyvaus kaip solistė 
ir grieš obligato kelioms p-lės^ 
Jozevskaitės dainoms.

Akompanistas visom progra
mui bus musų pačių pianistas 
Jpnas Byanskas, be • kurio'-' nė 
viėnas rimtas ir geresnis kon
certas neapsieina. Savo darbe 
jisai nepa vaduojamas.

Pasimatysime trcčiadieiiy, 
kovo antrą, aštuntą valandą 
vakaro Lietuvių Auditorijoj.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
• ___ -———

Announcements 
___ Pranešimai ' 

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

Svarbi ir pamokinanti lekcija
‘•Alkoholis kaipo maistas, vaistas 

ir nuodas” — tokioje temoje skai
tys lekcijų Dr. A. L. Davidonis, ne- 
(tčlioj, vasario 27, Lietuvių Audi
torijoj, (mažojoj svetainėj), 3133 S. 
Halsted st. Pradžia lygiai 10:30 v. 
rvto. Žmonės dabar labili tankiai 
vartoja munšainų, kuriame randa
si šiek tiek alkoholio. Bet kas yra 
alkoholis — ne visiems žinoma, 
šioje lekcijoje Dr. A. L. Davidonis 
plačiai apie lai aiškins. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti ir išgirs
ti šia pamokinančių lekcija.

Gyvenimo Draugai.

“AUŠROS SUNŲ” — art. St. Pil
kos atsisveikinimo vaidinimui, 27 va
sario, Goodman teatre, bilietus gali
ma gauti:
“NAUJIENŲ” OFISE

1739 So. Halsted St.
UNIVERSAL STATE BANKE 

3252 So. Halsted St.
“DRAUGO” REDAKCIJOJ

2334 So. Oakley Avė.
“AUŠROS” KNYGYNE, Bridgeporte 

3210 So. Halsted St.
STULPINO OFISE

3311 So. Halsted St.

Cicero, III. — SLA 194 kp. ren
gia teatrų, koncertų ir šokius ne
dalioj, 27 d. vasario, Liet. Liuosy- 
bčs svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
III. Programas prasidės 7 vai. vaka
re. Bus perstatyta labai juokinga 
komedija “Vienas iš musų turi ap
sivesti.” 'taipgi programų dalyvau
ja broliai Kiškunai armonistai. Vie
tinis Lyros choras bus su naujom 
dainom, Biežienė, Čerienč, DoČkie- 
nė, p-lė G. šidiškiutė ir C. Ryneck. 
Po programui bus šokiai prie ge
ros llalako orkestrus. Kviečia visus 
be skirtumo Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono nepaprasta kon
ferencija įvyks sekmadieny, vas. 27 d., 
11 vai. ryte, Naujienų name. Visi de
legatai prašomi būti laiku — yra 
svarbių reikalų.

— Valdyba

Bridgeportas. — Pirmos SLA. 183 
jaunuolių kuopos prakalbos bus 
sekmadieny, vas. 27 d.. 1 vai. po 
piet, Lietuvių Auditorijoj. Kalbės 
SLA generalinis organizatorius S. 
E. Vilaitis. Bus ir didelis muzikėlis 
programas, kurį išpildys Jaunuolių 
Orkestras; dainuos F. Jakavičius. 
Visi kviečiami atsilankyti. įžanga 
dykai. Valdyba.

Bridgeport. — šv. Matroso Apaš
talo Dr-jos mėnesinis .susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 28 d., 
7;3O vai. vak., Liet. Auditorijos .sa
lėj, 3133 S. Halsted st. Visi nariai 
esate kviečiami j pribūti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite draugų dėl prirašymo.

A. Būgailiškis, rast.

Waukegan, III. — Lietuvių Ukę
sų Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedalioj,- vas. 27 d., 1 vai. 
po pietų, ant kampo 9-os ir Lin
coln gatvių. Visi nariai būtinai tu
ri atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. —Vaidyba.

Joniškiečių Vakąras, koncertas ir 
šokiai atsibus sekmadieny, vasario 27, 
J. J. Ežerskio svetainėj, 4600 South 
Paulina St. Pradžia 6 vai. vak. Bus 
geras koncertas, atsilankykit.

Announcements
Pranešimai

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”, o čia jūsų 
reikalai bus aprūpinti ir geriau
siai sutvarkyti nuo pradžios iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vietiniai.

Pradčkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas rengia 
20 metinius šokius ir balių su prog
ramų ned. vasario 27, Meldažib sve
tainėj. Dykai įstojimas prisirašant 
į draugijų ant šio baliaus. Jaunimas 
naudokitės proga. Priimama abiejų 
lyčių. —Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks va
sario 27 d., l' val. po pietų, Mildos 
svetainėj. Malonėkite visi būti lai
ku ir naujų narių atsiveskite.

A. Zalagenas, rašt.'

Personai
Asmenų Ieško

J IEŠKAU savo žmonos Antosės
Žansitienės, po tėvais šimkaitė. Ji bu
vo atvažiavusi iš Lietuvos 1925, ir 
pragyveno su manim 3 mėnesius, pra
sišalino nuo manęs vasario 9, 1926. Tu
riu svarbų reikalą, bet nežinau kur ji 
gyvena. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote jos adresą, meldžiu pranešti, 
gausit gerą atlyginimą. J. Žansitis, 
4456 So. Hennitage Avė., Chicago, 111. 
Tel. Yards 5159.

IEŠKAU pusbrolių Adomo ir An
tano Jakų, iš Sviraičių kaimo, Tryš
kių valsčiaus, Šiaulių apskričio. Gir
dėjau, kad gyvena kur tai apie 
Boston, Mass. Turiu svarbų reika
lą dėl palikto turto Lietuvoj. Ma
lonėkit atsišaukti; jei kas žinote, 
bukite malonus pranešti. Jonas Ja
kas, 825 XV. 123 st., West JPullman, 
III.

PAIEŠKAI) Jono llgaudo ir Pet
ro žilvičio, arba kas turi šėrus pir
kęs iš jų tegul atsišaukia šiuo ant
rašu :

J. ŠAPUTIS,
5707 WJ 64 Placc 

Chicago, III.

PAIE&KAU apsivedimui mo
teries-, gali turėti ir du vaiku. 
Aš d r bu kasyklose. P. T.

P. O. Box 43 
Taplin,* W. Va.

For Reni
STORAS rendon, šiltu vandeniu šil

domas, geroj vietoj, lietuvių apgyven
to]. 4934 W. 15th St., Cicero, III.

ATYDA DR. DENTISTUl
Ofisas rendon su elektros ir ga- 

s;> įvedimais; gražus, šviesus ir ap
šildomas kambarys, kampas 59 St. 
ir Artesian avė. įlenda $85 į mėne
sį. Kreipkitės K. .1. Maeke and Co., 
2436 XV. 59 St. Tel. Prospcct 3140.

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

SAVININKAS
2512 W. 63rd St. 

Prospcct 3684

Furnished Rooms
REIKALINGAS ruimas Bri'cl- 

geporto apielinkėj, merginai, 
prie švarių žmonių. Kas turite 
kambarį-,/ praneškite greitai.

3210 S. Halsted st.
Box 208.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausia vieta dėl darbininkų 
žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 i savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl atvažiavusiu iŠ kitu miestų.

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

PASIHENDAVO.IA frontinis dide
lis, šviesus kambarys vienam ar 
dviem vaikinam. 5334 S. Wood st.

HUIMAS rendai vyrui su valgiu 
arba be valgio. 3310 Wallacc str. 
2 lubos frontas.

REIKALINGAS šiltas, šviesus 
kambarys vienam vaikinui, South 
West Side; su valgiu ar be valgio. 
Meldžiu atsiliepti laišku, G. P. S. 
Box 881, 1739 S. Halsted st.

RENDAI kambarys, vaikinui, 
merginai, vedusiai porai, 3 lubos. 
3422 S. Lowe avė.

PASIRENDAVOJA švarus apšil
dytas kambarys vienam ar dviem 
vaikinam. Patogi vieta, arti gatve- 
karių. Vaikų nėra. Galima matyti 
vakarais.

6614 S. Artesian avė.
Hemloc 3579

RENDON gražus šviesus kamba
rys, šalę vana, garu Šildomas. Tel. 
Stevvart 5331.

RENDON kambarys, šviesus 
su visais patogumais, prie 
mažos šeimynos dėl 1 ar 2 vy
rų ar merginų. Su valgiu ar be.

6736 S. Campbell Avė.
2 lubos

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU karpenteris, noriu gaut darbą 
pas lietuvius namų savininkus. Tai
sau senus namus, Storus, budavoju 
garadžius. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai — Chicagoj ir apielinkėse. 
Klauskit

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box^878 .

Help Wanted—Male-Female
_______

REIKIA tuojau 200 šeimynų iš 
Chicagos, nukraustyti j McCormack 
savastis, yra nauja dirbtuvė, gali 
samdyti 15,000 vyrų ir moterų.

Rašykit
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Box 879
---- -------------------- ---------------1.................................

REIKALINGA stenografė lietu
vaitė į raštinę dirbpti. Tel. Lal’a- 
yette 4154. 4000 S. Wood st.

REIKALINGI agentai, turinti ma
šinas.

Kreipkitės:
4600 S. Wood st.

................................. i n ■ ■■ i
Help Wanted—F^male

Darbininkių Reikia
»

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Tel. Canal 1678. 2342 South 
Lcavitt St.

REIKIA 5 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. 11. Dray, 1447 
Bhię Islnnd avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___________

ATYDA sales managerianis. Mes 
garantuojame sales manageriam£ 
pilną arba dalį laiko darbą. Alsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SHEKLETON BROS.
Subdivlders and developers 

Rooin 416 — 160 N. Sa Saite St.l’honc Centrui 8008

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet ne būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilną kopera- 
ciją, garsinsime jus laikraštyje Nau
jienose kasdien. Tikrai gera proga 
kiekvienam. Galima matyt nuo 10 
iki 12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503 

32 W. Washington St.

REIKALINGAS naktinis kukorius 
ir veiteris. 3103 S. Halsted st.

REIKALINGAS blaivas vyras dirb
ti ant fanuos; darbas daugiausiai 
apie namus; geistina, kad mokėtų 
milšti karves.

Kreipkitės:
Julius Dombrauskas 

Box 132
\VII L()\V SPRINGS, 1LL.

REIKALINGAS patyręs bučeris.
6110 S. State str.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs. 1635 S. Lawtt- 
dale avė. Tel. Rock\vell 6620.

LIETUVIŲ darbininkų, j 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialiu darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos ųuo 7^30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. ('to
ra mokestis. Atsiųskit savo var
dą ir adresą.

1789 S. Halstui st.
Box 880

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
taip kaip naujas, už $85, pridėsiu 
75 rolelius ir benčių, $25 cash, ki
tus į 5 mėnesius. 6512 S. Halsted st.

UŽ $850 jęrojiklis pianas, kaip nau
jas, benčiuH ir roleliai už $79.

6136 So. Halsted St.
GROJIKUS pianas greitam par

davimui už $50 cash. Atsišaukit bi- 
le kada 851 Milvvaukee avė.

TURIU parduoti savo $75(1 ver
tės grojiklį pianą, rolelius, benčių 
ir kabinet už $120. (mokėti $25 
cash, kitus po $8 į mėnesį.

Mrs. Pallasch
Tel. Brunswick 3931

DIDELIS VALYMO IŠPARDAVIMAS

Mes turim perdaug stako augštos 
rųšies fonografų, upright ir grojik- 
lių pianų, jie bus parduoti atpigin
tomis kainomis. Atsilankykit ir su
taupyki! 25 iki 50%. Jums reikės 
tiktai biski įmokėti, štai keletas 
bargenų: Upright pianas $35. Vic- 
tor fonografas $19. Crown grojik
lis $65. Bellman grojiklis, $95. Che- 
ckering grojiklis $150. Išmainykit 
savo seną fonografą arba pianą lai
ke šio išpardavimo.
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

2332 W. Madison st., 1 fl.

PRIVERSTAS PARDUOTI

Aš esu priverstas parduoti savo 
$600 vertės grojiklį pianą už $165, 
pridėsiu 50 rolelių ir cabinet ben
čių. Atsišaukit šiandien arba neda
lioj iki 6 vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St.

Reikalaukit Mrs. Kevvoski grojiklio

Furniture & Fixtures
__________ Rakandą^ įtaitiai ________

PARDUODU front room setą, 
nevartotas. Mokėjau' $150, parduo
siu už $65. Bučernė, 3337 S. Auburn 
avė. Boulevard 1737.

4 RUIMŲ rakandai pardavimui ir 
ruimus įgalima renduoti. Labai švie
sus. B312 S. Union avė.

GROSERNĖS fikčeriai pardavi
mui pigiai. 5530 S. Honore st.

PARDAVIMUI rakandai ir nauji 
siuvama mašina Singer. 2 lubos, 
822 \V. 37 P4.

Automobiles
KARAI parduodami savininkams, 

ant komiso pamatų, visų išdirbysčių, 
veikit greit, 3106 Montrose Avė., Tel. 
Irving 2334, visuomet atdara.

$10 jmokėti ir po $10 j savaitę nu
sipirksite vienų iš 25 vartotų karų. 
3106 Montrose Avė., Phone Irving 
2334, visuomet atdara.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai saldainių 
krautuvė, ir visokių smulkių daiktų. 
125 E. 107th St., Tel. Pullman 8188.

PARDUOSIU pigiai; svarstykles, 
registerį, mėsos counterį ir kaladę, 
slicing machine ir svarstykles.

4821 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyventa.

5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir visokių daiktų krautuvė. Par
duosiu pigiai. Turi būt parduota 
šią savaitę <lel svarbios priežasties.

2742 W. 3« str.

GHOSERNE, dclikatesen, geras 
biznis, $50 rendos, garu šildomas, 
5 melams lysas, 2621 XV. 51 St.

GROSERNR pardavimui; priežas
tis — turiu du bizniu. 1844 Canal- 
porl avė.

PARDAVIMUI saldainių štorelis 
ių minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir namą arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nės. 2900 XV. 40 st.

$800 vertės buėernę $L500; 
parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio, yra geras biznis, 
pigi remia.

5014 So. Western avė.

TYPEWRITER parduosiu pigiai. 
Gota proga norinčiam sučėdyti $55.00. 
ant naujo S. C. Smith typewriter. J. 
Paulauskas. 5380 So. Talamn Avė. 
Republic 1871.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
4434 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI siuvimo, valymo ir 
dažimo įstaiga. Pardayiino priežas
tis — mirtis vyro. Galima pirkti 
su namu ar be namo. Viela gera, 
išdirbta per 15 metų.

Kreipkitės: /.
2305 S. Lcavitt SI.

, PARDAVIMUI har\varc ir miilc- 
vų krautuvė, geroj virtoj, lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas tarp lie
tuviu. nėra kompeticijos, nebrangi 
remia, mažas inveslmcnlas, geru 
proga lietuviui uždirbti pinigų.

3800 So. Campbell avė.
Netoli Archer avc. Tel. Lai. 7332.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba mainysiu 
automobilių biznį, garažą. Kas 
turi namą arini lotus, pašaukit 

Boulevard 6170

Business Chances
_ _ _ _ Bitlai

PARDAVIMUI štoras, kendžių ir 
cigarų, lynas ilgas, remia pigi. 549 
XV. 18 St.

PARDAVJMUI soft .drink parlor 
arti Tautiškų Kapinių. Turiu _ par
duot i dvi dienas, pigiai. 4o(k> So. 
Sr.cramento avė., 1 fl.

grosernė.
Pardavimui bučernė ir 
rba mainysiu į cotlage 
šaukit tel. Boulevard

PARDAVIMUI lunch room ir 3 
furnišioti kambariai — $500. III S b. 
ir Lincoln avė. \Vest llarvey, III.

11668.

PARDAVIMUI bučernė ir 
nė. Cash biznis. Geru progt 
i’iani padaryti pinigų.

2837 W. 39th Street

groser- 
norin-

siu 
nes

l'.KTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pigiai arba piiim- 

j partnerius vyrą arba moterį, 
vienam persunki!. Biznis ge- 
per daug metų išdirbtas. Pra- 

užeiti per pietus ir persitik
rinti. Atsiliepkit greitai. LUNCH 
ROOM, 669 XV. U St.

PAHDAVIMU! bučernė ir groser
nė su geriausios mados įtaisymais, 
yru l <lų mašina ir mėsai malamos 
mašinos, biznis išdirbtas per 25 
mitus, yra pirmos klesos padėjime, 
parsiduoda cash už pusę prekes 
kirk \ ra verta. I* 
dinias miesto. A 
Cammei'cial avė.,

Kegovicz, 8718 
o. Chicago, III.

PARDAVIMUI buėernė ir grosernė 
u namu ar be namo, arba mainysiu 
nt mažo namo.

4605 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
įplaukų $800.00 j savaitę. Parduosiu 
pigiai. Naujienos, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gr.tscrnė ir ken- 
džių krautuvė, pigini. 1 135 South 
Sangamon si.

PARDAVIMUI barbernė, bal
ti krėslai, 3 veidrodžiai. 72x48 
colių, cash registeris, elektrinis 
c’ipper’is, vandens heater’is, 
prausyklė ir kiti dalykai, .$45(1. 
714 Bunker St., netoli Halsted 
ir Roosevelt.

PARDAVIMUI bučernė su ledau- 
nc., truku, yra šildomi gyvenimui 
kambariai ir garažas, biznio apie 
S12IM) į savaitę. Greitam pirkėjui 
bargenas. Atsišaukit po 2 vai. po 
pietu.

1750 W. 63rd St.

Exchange—Mainą i
MAINYSIU 4 pagyvenimų po F> 

kambarius namą verta $7,000.00, ant 
farmos netoliuus 100 mylių nuo (’hi- 
cagos. Turi būt. gera žemė.

K. R1PSKLS 
4050 So. Artesian Avė. 

Tol. Canal 6698

Real Estate For Sale
______ Namai-žemė Pardavimui______

ČIA RASI TIK 
BARGENUS

Medinis namas 4 kambariai, 
vanos, elektra, 2 karų garažas, 
lotas 62x125. Randasi arti 
VVestern Avė. ir 74-to gat. Kai
na tik $1800. [mokėt $2,000.

Naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb. apšildomas, viškos ap
dirbti porčiai ir kiti moderniš
ki įrengimai. Randasi arti vie
nuolyno. Kaina tik $13,500. J- 
inokėt $4,1X10.

Real Estate For Sale
Namai - Že m t Pa rda vi m u i

BARGENAI

Real Estate For Sale
Namni-Žemė Pardavimui

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui 

-.-iru-arjT.r,.

Financial
Finanaui-Paskolos

MAINYSIU namą į farmų, namas 
nedidelis i) nebrangus, randasi ge
roj vietoj. Kas nori įsigyti Chica- 
goj praperte, kreipkitės pas savi
ninką.

E. Cicėnas,
3116 S. Halsted st. Chicago.

PARDAVIMUI arba mainysiu 2 
augštų namą ir groserny į 2 flatų 
po 5—5 kambarius — cottage, 2003 
XV. 2I PI.

PARDAVIMUI coltage ir lotas ar
ba mainysiu į groserny arba deli- 
katesen. 11 II XV. 99 St. Tel. Bever- 
ly 0398.

AR NETURI darbo? Jeigu taip, 
iai pirk arba mainyk ant automo
bilio arba loto puiruimį ir turėsi 
darbo, šis puiruimis turi Imti par
duotas į kelias dienas, lodei pasi
naudokite proga. Atdaras subatoj 
,io pietų ir nedėiioj.

1550 S. Kedzie avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4-4 kam
barių naujas mūrinis namas, 
yra skiepas ir viškai, bunga- 
low stogas, $2500 cash, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais.

LAIME JŪSŲ DURIS 
’ BALDO

$500 turėdami galit pirkti 40 ak
rų formą prie cementinio kelio, 3Vi 
mylios nuo miesto, geri budinkai, 
sodnas, 30 akrų juodžemio, kaina 
$1320, kitus po $100 į metus, 80 ak
rų prie svarbaus kelio, 5 mylios 
nuo miesto. Ir kitų gerų farmų lie
tuvių kolonijoj. \Valker Parmelee, 
Ludington, Mich.

NETOLI Marųuette Par
ko ir lietuvių bažnyčios, 73 
St., ir Fairfield Avė., 5-5 
kambarių namas, yra skie
pas ir viškai, įmūrytos va
nos, lietaus lašų vana, įmū
rytas ice box, namas 24x50, 
nebrangi kaina.

BARGENAI PADARYS 
JUMS PINIGU a.

DVIEJŲ pagyvenimų, 4 
kambarius, su visais įtaisy
mais. Kaina $7,200.00. [mo
kėt $1,000. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio. 
Randasi Brighton Park.

jmokėt $3,590.
namas, 6 ir 6 kamb. 
vandeniu apšildomas, 
ištrimuotas, 2 karų

55
Ashland Avė. Rendų 

gaunama $135.00. 
$12,800. jmokėt tik

muro namas, 5 ir 5 
apšildomas, lotas 

Halsted 
Kaina greitam par- 

Jmokėt

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

10 FLATŲ naujas mūri
nis namas po 5 ir 4 kamba
rius. [mokėt $5,000. Savinin
kas mainys ant lotų arba 
farmos.

40 FARMŲ ir aereage ant 
pardavimo, didžiausi bargenai 
n no $165 už akrą iki $250, vi
sokių kainų, tinkamų dėl sum- 
mer resort, soft drinks ir sub- 
divizinų. šitos farmos randasi 
Cook, Du Page ir Wil] Coun- 
ties, ne toliau kaip 30 mylių 
nuo Chicagos. t

Atsišaukit į
“Naujienas”

1739 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Kreipkitės apie 11 vai. 
ryto.

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 
SERVICE

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Miscellaneous
(vairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Jvedam 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

RUBIN BROS.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

• PARDAVIMUI medinis namas, 5 
ruimai viršuj, 2 ruimai apačioj, 
furnasu šildomas, visi naujos ma
dos įtaisymai. Parduosiu labai 
givi, svarbi priežastis.

Kreipkitės:
7230 S. Talman avė.
Tel. Republic 8935

pi-

3 FLATŲ mūrinis namas 
po 6 kambarius, su visais 
įtaisymais, [mokėt $1,500. 
Savininkas mainys ant bu
Černės arba kitokio biznio. 
Priims lotus už pirmą jmo- 
kėjimą.

AUKSO OBUOLYS Tel. Lafayette 8705-8700

ChicagoKur skinsi vieną iš tų, tai busi lai-1 
mingas. Aš turiu 800 ūkių ant par
davimo ir mainymo, visokių, kokių 
kas nori, pigiausia kaina. Rašyk tuoj. 
175 akiai juodžemės ’Zi mylios j mie
stą, muro stuba, 12 kambarių, 2 bar- 
nes po 46x86, kiti dideli budinkai, sal
ias, 45 karvės, 4 arklui, 10 kiaulių, 20 
avių, trakteriai, mašinos, viskas— 
$11,000.

120 akrų juodžemis, geri dideli bu
dinkai, 18 karvių, 4 akliai, mašinos, 
viskas $9,000. ,

80 akrų juodžemio, geri budinkai 
L4 kavių, 3 arkliai, mašinos, viskas 
$6500. 2 mailės į miestą.

80 akrų geri budinkai, 10 akrų sod
no arti miesto, gera žemė, $1650. 
Ant

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plųmbing ir namą šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, UI.

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

Tel. Cicero 130.
PARDAVIMUI bizniavas medinis 

namas, 5110 S. Halsted st. už $9300, 
cash $2200. Rendos neša $101. Sa
vininkų galima matyti

3312 S. Emerald avė. 
Pirmos lubos

4 FLATŲ medinis namas, 
atneša daug rendos į mėne
sį. Savininkas mainys ant 
farmos arba lotų.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Ęemiock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

• 3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Muro namus, 6 ir 6 kamb. ar- 
žuohi baigtas, gražus beismen- 
tas ir kiti parankumai. Randa
si Brighton parke arti Wcstern 
Avė. Kaina tik $10,500, jmokėt 
reikia $3,000.

Naujas muro namas, 4 ir 4 
kamb. viškos, lotas 30x125 ir 
kiti moderniški įrengimai. Ran
dasi Brighton parke. Kaina tik 
$10,300, 

Mumo 
karštu 
aržuolu
muro garažas. Randasi ąrti 
bulvaro ir 
j mėnesį 
Kaina tik 
$4,000.

2 flatų
kamb., garu 
38x125. Randasi arti 
St. ir 83 
davimui tik $11,000.
kas kiek gali.

3 lotai šaly po 25x125 ant 
’Artesian Avė. ir 71. Kaipti 
$1200 kiekvienas.

2 lotai po 30x125 ant Tal- 
’ikVg' kandrnnuv su“ 2 karų man ir 72. Kaina $1400. kiek

vienas. : 1 z
na-1 2 lotai bizniavi krūvoj, 50x 

125 ant Kedzie avė. ir 55-tos. 
Kaina $8,300 jmokėt $3,500.

Biznio lotas ant 59-th ii- Ar- 
tesian 25x125, kaina tik $4000. 
Vertas daug daugiau.

Taipgi turime daugiau lotų, 
ant kurių galime pabudavoti 
namus kas kokių nori, nes mes 
budavojame namus ant užsaky
mo.
K. J. MACKE and CO.

2436 W. 59th St. kampas 
Westem Avė.

Tel. Prospect 3140

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO 3 flatų puikus muro 

namas, | 
garažu; mainysiu ant didesnio na
mo.

IŠSIMAINO bizniavas muro 
inas. 2 štorai ir vienas flatas, mai- 

l nysiu ant privačio namo, loto, bu- 
ė«-rncs arba ant' kitokio biznio.

IŠSIMAINO namas su groserio 
bizniu, mainysiu ant privačių na
mo, nepaisant apieUnkės.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, South Sidėj, po 5 ir 6 kam
barius, su 2' karų garažu; mainy- 

: siu ant mažesnio namo, nepaisant 
j upielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, što-

PARDAVIMUI biznio kum
pas, du lotai, 58x125 ant 69th 
Street ’ir Rockvvell st. 
$11,000.

Nepraleiskite progos. 
ROZENSKI-LEMONT & CO. 

6312 S. \Vestern avė.

Kaina
2 FLATAI po 6 kamba

rius, naujas namas. Garu 
apšildomas, ant dviejų lotų 
statytas, [mokėt $3,500, ki
tus kaip rendą. 68th ir 
Campbell Avė.

C. P. SUROMSKIS

gera žemė, $16511. 
išmokėjimo visos ūkės.

THE ANDREKUS, 
Real Estate, 

Penfvvater, Mich.

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI cigarų, kemlžių, į ras su 4 fintais, mainysiu ant pri- 
gruserio krautuvė, sykiu ir rakan- ____ , 1___,
dai. Priežastį pardavimo patirsi! ant am kitokio biznio’, 
vietos.

PARSIDUODA naujas namas 2512 
W. 63 st., štoras, <3 r. užpakalyje, 6 r. 
flatas, 2 ofisai ant 2-rų lubų, 2 karų 
garadžius. Priimsiu morgičius arba 
iotus už pinigą, veikite greit, nes tu-

Tol. Bou

PAR DAVIMUI grosernė, yra sal
dainių, cigarų, nrsvaiginamų gėri
mų, mokyklos reikmenų. Priežasti^ 

apleidžiu Chicagą. 1508 S. Woo<l

*1 DELIS bargenas. Pardavimui 
I ruimis. Pardavimo priežastis 
savininkas turi du bizniu. 2119

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Parduodu, nes einu j kitą biz
ni. 4550 S. Marshfield avė. Boule-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. l ai > ra vienas iš seniausių 
biznių šioj apielinkėj. Parduosim 
arba inainysim. Galima visą arba 
pusę pirkti. Biznio daroma nuo $8(1 
iki 8100. Kas pirmesnis, tas laimės.

1967 Canalport avė.
Roosevelt 4M95

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sime, tirštai apgyventoj apie- 
linkėj. Gurąs 
me Lietuvon

pelna.s. Išvažiuoja- 
Norime greitu lai-

W. 38th st.

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

RESTAURACIJA pardavimui. Pel
ninga vieta. 1114 W. Madison St.

EXTJlA BARGENAS. Pardavimui 
coffee house, su visokiais nesvaigi
nančiais gėrimais; yra pirtis, 3 kam
bariai gyvenimui, garu šildomi, pigi 
rendą, biznis išdirbtas, arti didelės 
svetainės. Priežastis pardavimo, nete
kimas pačios. Gera proga vedusiems 
ai ha moterims. 153 E. 107th Street, 
Tel. Pullman 9028.

PARDAVIMUI grosemė ir ice 
ertam parloras pigiai. Priežastis 
pardavimo — nebenorime dirbti.

1439 So. 49Ct.

EXTRA BARGENAS 
PARDAVIMUI Restaurantas arba 

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Box 871

apgy-

PARDUOSIU soft drink parlorį- 
karčiamą arba mainysiu ant loto arba 
rooming house. Esu našlė. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

Mrs. Garrison, 
189 Westem Avė 
Blue Island, III.

vačio namo, loto, bučernės arba Phone Prospect 3684

Real Estąj;ę [pyestments
5833 So. Western Avė.
Phone Hemlock 6151

IŠSIMAINO pelninga 300 
larma, mainysiu ant namo, 
sant apielinkės.

IŠSIMAINO lotas Aurora, III. 
55y 155, mainysiu ant buČernės.

IŠSIMAINO 2 flatų puikus muro 
namas, po 4 kambarius; mainysiu 
ant ('ottage tolinus iš miesto.

IŠSIMAINO kampinis lotas, 
31Y 125, ant automobilio.

PARDAVIMUI gražioj apielinkėj 
lotas. 30x125, greitam pardavimui 
už $2,750, daug daugiau verias. Su 

; viršminėtais reikalais kreipkitės

akerių 
nepai-

F. G. LUCAS & CO.
41(13 Archer avė.

Phone Lafayette 5107

PIGIAI. Pardavimui du gražus apart- 
mentai, parankioje vietoje, po 7 kam
barius, kieto medžio grindys, yra 
elektros šviesa, rendos $37 kiekvie
nas. Tel. Boulevard 6742.

$1000 ŽEMIAU KAINOS
1625 So. 49th Ct., Cicero, netoli 

Douglas Park elevatorio, gražus 2 
flatų namas, 6-7 kambarių, mūrinis, 
2 karų garažas, viskas išrenduota. 
Pasimatykit su

M R. k SHVEGZDA
1631 So. 49th Ct.

NAUJAS mūrinis namas, 50x80, 2 
augštų krautuvės, 8 pėdų • skiepas, 
elevatorius, 2 karų mūrinis garažas, 
geru šildomas, loto frontas prie 2 
gatvių, prie Archer netoli Kedzie Avė. 
ši vieta yra gera bile kokiam bizniui, 
yra gera ateitis, su $20,000 galit pra
dėti veikti.

270.3 W. 47th»Street 
Tel. I/afayette 4607

PARDUODU tukstantj pigiau 
4 kambarių f raine, su beizmen- 
tu, viskas šios mados. Randasi 
ant 2308 W. 50th PI. Savinin
kas gyvena 2512 W. 69th St. 
Važiuoju Lietuvon; parduodu 
greit. Visados namie.

I. PATOMSIS

PARDAVIMUI namas ir / lotas 
60200 pė<Iu. Galima padaryti dar
žų. Pigiai už cash. Tel. Prospect 
3725. 5946 S. Kolmar avė.

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porčius, naujas mūrinis bunga
lovv, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados plumbingas ir elekt
ros rikčeriai, aržuolinės grindys, ar- 
žuoiu baigtas, su grindimis viškai, 
didelis skiepas, 30 pėdų lotas. Atda
ras dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne- 
dėlioj. Nepraleiskit progos nepama
tė.

SAVININKAS, 
7141 So. Campbell avė.

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis namas, cemen
tiniu pamatu, 2—b kambarių fin
tai, platus lotas, geroje apielinkė- 
je, cash reikia $1500. Specialis bar
menas

$5600
KUGŠTŲ naujas medinis namas, 
5 kambarių fintai, po 3 mieg- 

ruimius, 
tas, labai 
bargenas

moderniškas,, platus 1<>- 
geroje vietoje. Ekstra

$8800
2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2—4 

kambarių fintai, geroje vietoje, 
cash reikia $2000 kitus kaip rendą. 
Bargenhs

$8800
MAHQl>ETTE MANOB

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—6 kamba
rių fintai, garu šildomas, 
garažas, cash reikia $2000, 
kaip rendą. Bargenas 

$12500 .
Mes turime daug biznio 

Ratinių namų, gasolino stočių ir 
garažų, mainysim į privatiškus na
mus.
B. R. PIETKIEWICZ

2 karų 
kitus

namų,

2608 W. 47th St.
PARDAVIMUI 2 mūriniai 

no 2 fintu, 2 po 4 ir 2 po 5 
barius. Vienas narnės garu 
domus, o kitas — pečium, 
nauji namai. » 

šaukit Lafayette 5277.

nainai 
kani- 
apšii- 
Visai

Atyda Brighton- 
parkiečiams

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

2424 W. 47th Pi.
PARDAVIMUI 6 kambarių naujas 

mūrinis bungalovv, ką tik užbaigtas, 
naujos mados kieto medžio trimas, 
taipgi 4 flatų medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 59th St., Mar- 
ųuette Manor. Agentai nepageidauja
mi. Savininkas 5846 So. Washtenaw 
Avė., Tel. Hemlock 7193.

PARDAVIMUI. Iš priežasties mir
ties vyro turiu greitai parduoti sa
vo 2 flatų po 6 kambarius naują 
namą. Agentai pageidaujami. 6736 S. 
Campbell avė. 1 lubos.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas, karštu vandeniu šildo
mas, lotas 37(/jx148, garažas, 
netoli nuo 2 karų linijų ir 2 ge
ležinkelių. 4731 N. Kilbourn Av 

K i Įdare 3667
_________——JL_______________ _

MŪRINIS namas 4-4 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis namas užpakalyj 5-5 
kambarių, įplaukų $2000 į me
tus, netoli Humboldt Park, par
duosiu arba mainysiu į cottage; 
mūrinis, 6-6-3, su 2 karų gara- 
žiu, .garu šildomas, tiktai $13,- 
500. '

BENDER AND CO. 
3306 NORTH AVĖ.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, pleisteriotas skiepas ir sie
nos, visi kambariai dekoruoti, ne
toli Marųuette Parko ir lietuvių 
bažnyčios.

Šaukit
Tel. Lafayette 8705

1 Iš augšto mūrinė rezidencija karš
tu vandeniu šildoma, 1 karo šildomas 
garažas, netoli Ogden Parko, labai 
gera transportacija.

6741 So. Loomis St. 
Englevvood 0683.

DIDELIS BARGENAS
Du lotai ant Archer avė. prie 

transportacijos kampo, vertės 
$10,000. Savininkas pataluos už 
$6500. Savininkas turi apleisti 
Chicago. Atsišaukite

J. N. ZEWEiRT CO. 
4377 Archer avė.

SAVININKAS priverstas parduo
ti. $495 įmokėti, kitus kaip rendą, 
gražų naują 5 kambarių bungalovv, 
įmūrytas plumbingas, apron sin
kus, pcdestal lavatory, grįsti viškai, 
cementuotas skiepas, Furnasu šil
domas. kaina tik $7475. Petrzvlek, 
6305 S. Westem avė.

PARDAVIMUI kampinis 8 apt. 
namas, naujos mados, garu šildo
mas, 2—5 ir 6—4 kambarių apt. 
panel valgomi kambariai, sienose 
lovos. Tas yra Idbai geras pirki
nys. G. Woith, 1635 W. 57 St. Tel. 
Prospect 3922.

PARDAVIMU! 2 augštų mūrinis 
Ratinis namas, 2 šildytuvai, dideli 
kambariai, 14 mėnesių senas. 1818 
49th Avė., Cicero.

REIKALAUJU PIRKTI

Praperčių Bridgeporto apie- 
linkėj, Brighton Park, South 
West Side ir South Side. Tu
riu didelį skaičių pirkėjų bei 
financeriųj reikalaujančių pirk
ti namų ir 
sikreipkite 
Jeigu jūsų 
pertei arba
ta į penkias dienas.

Kreipkitės vakarais. 2 lubos 
3145 So. Emerald Avė. 
Klauskite A. J. Stonis

biznių. Agentai ne
tiktai savininkai, 

teisinga kaina pra- 
biznio bus parduo-

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė rezidencija/ gerame stovyje, ar- 
žuolo trimis ir grindys, karštu 
vandeniu Šildoma, garažas, cemen
tuota gatvė ir elė, bargenas, $1000 
įmokėti.

5531 ADA ST.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, iš šono įėjimas, ga
ru šildomas, stikliniai užpakaliniai 
porėtai, netoli 72 St. ir Rockvvell 
St., kaina $8,750, $1000 įmokėti. 

15:46 XV. 69th St.
Hemlock 0230 arba 

Republic 1052

PARDAVIMUI medinis 4 kambarių 
namas su kuknia beismante. Ant 2 
lotų po 30: Garadžius karui. Barnė 
ir vištininkas. Su namu parsiduoda 
ir karvė. Cash $2000. Prekė $5200.00.

5548 S. SAYRE AVĖ.

Tel. Prospect 5736. f

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas su beizmentu, kaina $8.500. 
I.enHvuis išmokėjimais. 5754 Car- penter st.

Farms For Sale
_________ UkiaiPardavLmui_________

PARDAVIMUI maža farmu- 
kė arti prie Chicagos, geri na
mai. Karvės, kiaulės, vietos ir 
už pigiai parduosiu. Kreipkitės.

Savininkas.
7118 So. VVestern Avė.

'■)» ’ *' /■
. š’.'ji'N.’i:
UnuK'^iu

2- RI MORGICIAI
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6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontrastus

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojiinus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpetttoryštės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

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 Skilę St., Chicago

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

PRANEŠIMAS

The New Republic 
Building & Loan 

Association ’ 
Tel. Lafayette 4154

Atidaro naują ofisą jūsų kolonijoj, 
Town of Lake;' 4600 So. Wood Street, 
Chicago, III. 1 šią organizaciją jeina 
keletas profesionalų ir šiaip žinomų 
biznierių.

Mes teisingai ir techniškai patar- 
nausim dėl visų lietuvių. Baksus ga
lima pasirenduoti už pigią kainą, už 
mažiau, kaip* vieną centą, į dieną. Ka
dangi daug žmonių laikydami namie 
visokius dokumentus ir brangenybes, 
atsitinka nelaimė, sudega ar tapo pa
vogti. Taip-pat bus galima gauti pa
skolą nuo $50 iki. aukščiausiam laip
sniui. Namus perkame ir parduoda
me. Visokias popieras darome 
Geriausi advokatai įeina į šių 
nizaciją.

ir tt. 
orga-

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken-

- džių, Bekemių. Mu-
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

KASYKLŲ atstovai ir olselio 
dastatytojai. Musų skyriai ran
dasi visur mieste, Chamber of 
Commerce Bldg.
United Coal Buyers of Chicago

Telefonai Franklin 5390

Educational
Mokyklos

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

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

arba 109 S. Wells st.

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

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

AR JUS NORITE 
rtiilesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leicdcite mums jums pag-el- 
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos painokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą au geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugi’aua. 
FT.DERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507
AUTO ENGINEER1NG 
scnoc 

W. Madfeon Streat


