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Latvijos prezidentas 
Cakstė miršta

Meksika užgynė skleisti 
melagingus gandus

Kantono kariuomenė 
paėmus Sučau

Policijai įsakyta areštuoti visus, 
kurie skleidžia melus apie 
sukilimus

Britų koncesija Kiukiange per
luota Kantono vyriausybei

Meksikos ambasadorius 
staiga apleido Washington
Britų darbo unijų kongresas 

smerkia kiniečių egzekucijas

Cakste, Latvijos preziden-Į Meksikos ambasadorius
tas, miršta staiga išvyko namo

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
4. — Vyriausjįbė išleido įsaky
mą militarinei ir civilinei poli
cijai areštuoti visus asmenis, 
kuriuos tik suseks beskleidžian- 
čius melagingas žinias apie 
maištus ir sukilimus Meksikoje.

Generolas Pina, einąs karo 
ministerio pareigas, sako, kad 
toki .melagingi gandai kai ku
rių elementų tyčia skleidžiami 
žmonėms bauginti ir sėti jų tar
pe nerymą. Del to visi toki 
melų skleidėjai busią aštriai 
imami nagan.

LONDONAS, kovo 4.
Šanhajaus, Kinų, praneša, kad 
kantoniečių kariuomenė paė
mus miestą Sučau, penkiasde
šimt mylių į vakarus nuo šan
hajaus.

Kitas pranešimas iš šanha
jaus sako, kad Britų koncesi
ja Kiukiange tapus perduota 
Kinų nacionalistų vyriausybei 
einant padaryta tarp Britų 
charge d’affaires O’Malley ir 
Kantoono užsienio ministerio 
Eugene Čen sutartim.

RYGA, I^itviją, kovo 4. — 
Janis čakstė, pirmas Latvijos 
prezidentas ir vienas krašto ne
priklausomybės kūrėjų, du kar
tu be jokios opozicijos išrinktas 
valstybės galva, dabar guli pre
zidento rūmuose mirties patale.

Sirgęs per tris savaites sun
kia liga, vakar jis žymiai pa
blogėjo ir gydytojai 
vilties, kad jis išliktų

čakstė buvo labai 
ir sąžiningas žmogus, 
buvo visų, ne tik latvių, bet ir 
visų kitų krašto gyventojų — 
vokiečių, rusų, žydų — myli
mas ir gerbiamas. Dabar, paskli
dus žiniai, kad jo padėtis be 
vilties, visas kraštas jo gedi.

Sovietu valdininkas neisi 
leidžiamas J. V.

BE R LINAS, kovo 1. — Ge
neralinis Jungtinių Valstijų 
konsulas Berline atsisakė duoti 
pasporto vizą atvykti į Ameri
ką buvusiam sovietų aukščiau
sios ekonominės tarybos vice
pirmininkui. Jurgiui Piatakovui.

Piatakov buvo sovietų val
džios paskirtas Anglų-Rusų 
prekybos kompanijos New Yor- 
ke, vadinamos Amtorgu, virši
ninku.

Gandai, kad jis buvęs VVashing- 
tone persona non 
Meksikas paprašytas

grata ir 
atšaukti

kovo 4.W ASIIINGTONAS,
— Meksikos ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms, Manuel C. 
Tellez. praeitą naktį staiga ap
leido VVashingtoną ir išvyko į 
Meksika. »

.Jo staigaus iškeliavimo prie
žastis nežinoma, tiek ambasa-

nebeturi 
gyvas.

h’1 dėl*' to ^OS vnldininkai, nlURų vals
tybės departamentas Atsisako 

• duoti bet kurių paaiškinimų.
Nors valstybės departamen

tas formaliai nugina, girdėt te-, 
čiau, kad ambasadorius Tellez 
pasidaręs čia persona non gra
ta, ir Washingtono vyriausybe 
prašius Meksikos jį atšaukti. 
Tellez buvęs kaltinamas dėl ve
dimo propagandos prieš prezi
dento Coolidge’o politiką.

Pastaromis deinomis 
ingtono vyriausybė 
su Meksika diplomatinėmis 
tomis, kurių khrakteris iki 
laikoma giliausioj slapty.

Wash- 
pasikeitė 

no-

Britii moterys reikalauja 
lygiu teisiu

Du žmonės prigėrė 
laivui sudužus

ORLEANS, Mass., kovo 4. 
Audros metu sudužo 
tėj škuneris Montclair. 
los žmonės prigėrė, visi 
vo išgelbėti.

pakran-
Du įgu- 
kiti bu-

\\ ASIIINGTONAS, kovo 4.
Senatas priėmė prohibici.jos 

reorganizavimo bilių, kuriuo 
prohibicijos vykdymo agentai 
pavedami civilinės tarnybos ži
nybai.

LONDONAS, kovo 4. — Bu
drys britų moterų atsilankė į 
i parlamentą, reikalaudamos ly
gių su vyrais balsavimo teisių 
moterims, sukakusioms 21 me
tus amžiaus. •

| Atstovų buto koridoriuose 
jos, apspisdamos kiekvieną pa- 
sirodžiiiMj parlamento narį, rei- 
kalavo, kad įstatymas, kuriuo 
tik sukakusioms 30 metų mote
rims duodama balsavimo teisė, 
butų panaikintas,* ir moterų 
teisės butų pilnai sulygintos su 
vyrų teisėmis.

Dar du studentai nusi
žudė; vienas Anglijoj

[Pacific and Atlantic Photo |
Los Angeles upė toj vietoj, kur tiltas tapo nuneštas.
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Aštriai pasmerkia kiniečiy Naujas imigracijos vy
riausybės patvarkymasegzekucijas

žudymus Šanhajuj 
darbininkai vadina 
pasaulio užgavimu

Anglijos 
civilizuoto

Svetimšaliams skubiu reikalu 
leidžiama grįžti į J. Valstijas 
prieš gavima “pevmitų” *

$100,000,000 filmų 
teatrų trustas

$603,000 mokyklų gais
rų nuostolių per 

mėnesį

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkčse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba

WASHINGTONAS, kovo 4. 
a — Mokyklos koridoriuje šian

die nusišovė Central High 
School mokinys Herbert VVillett. 

Į16 metų amžiaus. Jo motina, 
kuri yra mokytoja toj pačioj 
mokykloj, ir kuri girdėjo šūvį, 
kuriuo jos sūnūs nusižudė, ne
žino, dėl ko jis taip padarė.

OAMBRJDGE, Anglija, kovo 
4. — Corpus Christi kolegijoj 

kaipo kontestantai, kelime “Nau- rado savo kambary pasikorusį 
jienų” cirkuliacijos, pardavinė- studentą Merovin Davies, bu- 
jime “Naujienų” skelbimų ir vusio kolonijų ministerio, sūnų, 
knygų kortų.

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

Vėl vienas studentas pasidarė 
galą

RAPID CITY, S. D., kovo 3. 
— Užsidaręs savo kambary nu
sišovė Herbert Gray, 16 m., 
vietos vidurinės (high) mokyk
los studentas. Nusižudymo prie
žastis nežinoma. Mokykloj jis 
buvo laikomas geru mokiniu.

Didelė Daugherty-Millerio 
byla baigta

Buvęs svetimšalių turtų globė
jas kaltas; buvęs generalinis 
prokuroras Dnugherty išeiga

LONDONAS, kovo 
itų darbo sąjungų 
priėmė rezoliuciją, 
riausiai pasmerkia žiaurias’ 
streikininkų egzekucijas Kinuo
se, ypatingai įvykintas per pas
tarąjį visuotinį streiką šanna- 
juj, kur šimtams streikininkų 
vadų buvo nukirstos galvos.

Rezoliucijoj sakoma, kad “or
ganizuoti Britų darbininkai pa
reiškia didžiausio pasibiaureji- 
mo barbarišku ir masiniu ga- 
labijimu kiniečių streikininkų ir

tėlis nusikaltimas buvo tas, kad 
jie vedė ramią industrinę ko
vą.” •

“Mes pareiškiame, kad darbi
ninkai turi pilniausios teisės 
streikuoti ramiu budu”, sako
ma rezoliucijoj, “o toodel ban- 
dyrfias bintai iškaiš persekioji
mais ir egzekucijomis, be jo
kio teismo, sutriuškinti tas jų 
streikavinio teises yra toks žy
gis, kuris įžeidžia viso civilizuo-

Coolidge ir Hindenburg
sveikinas nauju kabeliu

4. — Bri- \VASH1NGTONAS, kovo' 4. 
kongresas — Generalinis imigracijos ko- 

kuria ašt- niicionierius Harry E. liuli ko 
7vo 2 dieną paskelbė Darbo de
partamento Sekretoriaus 
tento Kobe Carl \Vhite patvir
tinta 1924 c
Akto 10 straipsnio pakeitimą.

Einant tuo pakeitimu sve
timšaliai, kurie pristatys Ame
rikos imigracijos valdininkams 
užsieny pakankamų įrodymų, 
kad jie turi skubaus reikalo grį
žti į Jungtines Valstijas ir 
kad jiems nebepatogu laukti 
ilgiau, iki pareis leidimas iš
keliauti, turi būt leidžiami iš 
važiuoti prieš reguliarinio leidi
mo gavimą.

i
• t Imigracijos , komisionierius 
savo įsakyme sako, kad patyri
mas parodęs, jogei svetimšaliai, 
kurie buvo padavę aplikacijas, 
kartais be reikalo daug nuken
čia dėl neišsiuntimo jiems leidi
mų grįžti, tuo tarj)u kai jie turi 
reikalo iškeliauti tuojau, nebe
laukiant pareinant leidimo.

Tokiais atvejais aplikantai
turi asmeniškai paduoti savo ap- Astrachanės guberniją 
likacijas imigracijos ofise, kar
tu su reikalaujamomis fotogra
fijomis. * '

W ASIIINGTONAS, kovo 4. 
šiandie tapo atidarytas nau

jas kabelis tarp Vokietijos ir 
Jungtinių Valstijų. Tuja oka- 
zija prezidentas Coolidge pasi
keitė su Vokietijos prezidentu 
Hindenburgu sveikinimais ir 
linkėiimais geresnio susiprati
mo tarp abiejų valstybių.

Meksika^Suspendavo 
kviečiu importo muitą

MEKSIKA, kovo 4. Nežiū
rint Latinų Amerikos sąjungos 
paskelbto boikoto Jungtinių Val
stijų produktams, Meksikos 
prezidentas Gailės išleido dek
retą, kuriuo importuojamiems 
iš Jungtinių Valstijų 60,000 to
nų kviečių muitas suspenduoja
mas.

asis-

metų Imigracijos

NE\V YORKAS, kovo -4. — ’ 
Prisaikintieji posėdininkai (ju- 
ry) Daugherty-Millerio byloj 
pripažino kaltą buvusį svetim
šalių turtų globėją Thomasą 
W. Millerį, bet nesusitaikė dėl 
nuosprendžio buvusiam genera-1 
liniam prokurorui Harry M. 
Daugherty.

Daugherty ir Miller buvo 
kaltinami dėl konspiracijos iri 
apvogimo Jungtinių Valstijų 
valdžios, už kelis šimtus tūks
tančių dolerių kyšio grąžinu 
savininkams karo metais kon
fiskuotą vokiškos American 

(Metai kompanijos turtą.
I . Maksimum bausmė Millcriui 
numatoma dveji 
mo ir $10,000 
gaiš.

Kadangi dėl 
Daugherty jury 
teismas, Jungtinių Valstijų gy
nėjo prašomas, sutiko toliau 
buvusio generalinio prokuroro 
bylos nebekelti.

metai kalėj i 
pabaudos pini

nuosprendžio 
nesusitaikė,

užplūdo skėriai
ASTRACHANĖ, Rusija, ko

vo 4. — Astrachanės guberniją 
MASKVOS FABRIKAI PA- vC‘l užplūdo skėriai (Sąrančius). 
KEITĖ DARBO VALANDAS Vietomis jų tokia baisybė, kad 

J. _  gresia sunaikinti didelius pašė-
MASKVA, kovo 4. — Mask-i1^ plotus. Vyriausybė kreipė- 

vos fabrikai, kurie per kelis?! • Maskvą prašydama ketu- 
pastarus mėnesius pradėdavo' r‘Ll aeroplanų padėti vabzdžius 
dirbti nuo 7 vai. ryto, dabar j naikinti.
vėl ėmė dirbti nuo 8 valandos] 
ryto. Tai padaryta dėl to, kad 
dirbančios* fabrikuose 
skundėsi, jogei prieš eidamos 
j fabrikus anksti jos negalin
čios nusipirkti vaikams pieno. 
Vyrai darbininkai taipjau buvo 
nepatenkinti i 
pradėjimu.

moterys
PAVOGĖ FRANCUZŲ . DIP

LOMATO LIKERIUS

ankstyvu darbo vai,’iM likerilJ

WASHINGTONAS, kovo 4. 
—Siųstas iš Franci jos franeuzų 
ambasadoriui Washingtone į- 

i siuntinys tapo 
pakeliuj apkraustytas. Diplo
matiniai antspaudai, buvo su
laužyti ir gera dalis šampanų, 
vynų ir konjakų išvogta.

PLAKIMO BAUSMĖ Už PA
ČIOS MUŠIMĄ

, ,, Chicagai ir apielinkei federą-
Kong’rCSilS savo sesiją linis oro biuras šiai dienai pra- 

pabaigė našauja:
Didėjąs debesuotumas; nedi- 

WASHINGTONAS, kovo 4. dėlė temperatūros atmaina; 
Jungtinių Valstijų kong'.e- stiprokas, daugiausiai pietų vė- 
šiandie savo sesiją pabaigė, 
kai kurių senatorių obstruk-

sas 
dėl 
cijos nepriėmęs keleto svarbių 
administracijos bilių, tarp jų 
$93,000,000 papildomų kreditų 
armijai, veteranų paskoloms,
farmeriams paskolos sėklai, etc..-džiasi 8:18 vai. vakaro.

jas.
Vakar temperatūros buvo 

minimum 24°, maksimum 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 6:20, 
džiasi 5:44 valandą. Mėnuo

ST. M1CHAEL, Md., kovo 4.
Leo Donneliy, 30 metų am

žiaus, apskųstas dėl savo žmo
nos mušimo, tapo teismo nutei
stas 
tims

rykštėms ir trims dešim- 
dienų kalėjimo.

46'

lei- 
lei-

NEW YORKAS, kovo 4. — 
Trys didelės krutamųjų paveik
slų teatrų kompanijos: New 
York Stanley Company of A- 
merica, Ix>s Angeles West 
Coast Theaters kompanija ir 
New Yorko First National Pic- 
tures, Ine., su bendru kapitalu 
$100,000,000, rengiasi 
gti vienon korporacijom

SPRINGFIELD, III., kovo 4. 
— Valstijos gaisrų maršalo 
pranešimu per šių metų sausio 
mėnesį Illinois valstijoj buvo 
dvidešimt keturi mokyklų gai
srai, padarę bendrai 603,380 
dolerių nuostolių. Pernai per iš
tisus 
buvo

susijun-; lių.

metus mokyklų gaisrai 
padarę $752,676 nuosto-

Vėl vienas studentas 
nusižudė

Butas atsisakė didinti 
algas paštų virši

ninkams
OAKLAND, Cal., kovo 4. WASHINGTONAS, kovo 4.

l Revolverio šuviu nusižudė Bla- — Atstovų butas atmetė sena- 
• kely Dalės Farrar, 15 metų vie
tos vidurinės mokyklos studen- algas 46 didesniųjų miestų paš- 

Mutina mano, kad jis pa- tų viršininkams.tas.
daro tai dėl didelio susikrimti
mo, gavęs mokykloj papeikimą 

| už blogą elgesį.

Uždarė banką
SPRltf&TEU), III., k»vo 4.

— Valstijos bankų auditorius) 
uždarė vietos North Side State 
banką. |

to bilių, kuriuo norėta padidinti

****———

PASIGENDA URUGVAJOS 
AVIATORIAUS

CASABLANCA, Moroka, ko
vo 4. — Skrendąs iš Italijos 
į Urugvajų aviatorius maj. Ta- 
deo Larre-Borges, kurs vakar 

Krimas, :įš čia išskrido į I>as Palmas, 
— Sovietų vyriausybė’Kanarų salose,'kažin kur pra- 

Pasiųsta laivas jo ieš
koti.

Sovietų vyriausybė su
ėmė Turkų laivą

’ SEVASTOPOLIS, 
kovo 4. ■— v j > ,7 v . ixnnai
suėmė turkų laivą, Kirlan Kuš,Įpuolė, 
kurs su aštuoniasdešimt pasa- 
žierių atplaukė iš Sinope, Ana
tolijos, į Krimo pietinį pakraš
tį. Suėmimo priežastis nežino
ma.

GAISRAS ST. LOUIS’E

ST. LOUIS, Mo., kovo 4.
Praeitą naktį čia sudegė penkių 

i ofisų trobesis, 
o taipjau buvo ugnies gadinta 

Fla., Odeon auditorija, svarbiausia 
sunaikino St. Louise koncertų salė. Nuo- 

Tarpoon Inn, vieną žinomL«u- stoliai apskaičiuojami $500,000. 
šių čia rezorto viešbučių. -Nuo- -----------------------
stoliai siekia apie 150,000 dole- NAKTĮ AUGALAI GREIČIAU 
rių.

FLORIDOS i
BŪTIS SUDEGĖ

TARPOON SPRINGS, 
kovo 4. — Gaisras

REZORTO VIEŠ-Į ankstų Odeon

AUGA
BLOOMINGTON, Ind., kovo

4. — Indianos Universiteto bo
tanikos profesorius F. Andrews

ŠANHAJUS, Kinai, kovo<1.
— Daugelis šanhajaus gynėjo 
maršalo Sun čuanfano kareivių I su pagalba tarp tikro prietaiso 
apleidžia jį ir pereina į kanto-j surado, kad augalai greičiau aa- 
niečių armiją. ga naktį, ne kad dieną.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIF'NAS.

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,
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KORESPONDENCIJOS

Orthophonic Vktroln-Kadiola Sujungta No. 7-3, 
Liato kaina $325

Scottville, Mieli.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
<

Šeštadienis, Kovas 5, 1927

Orthophonic Victrola 
Sujungta su Radib

muzikų ir turėti palinksmi- 
musų arčiausio Victor ver-

Jus negalit padaryti geresnio invtstmento j 
mmą dėl savo šeimynos. Atsilankykit prie 
telgos ir tegul ji«j jums parodo šitų puikų instrumentų ir išaiškina, kaip 

jus galit jj įsigyti.

Taipgi Nepraleiskit šitų naujų Victor Rekordų!'

Piršlio Daina — Joseph Vaičkus 
Knygnešio Daina —- Joseph Vaičkų?

Vai K u-K u — Jonas Butėnas
Oi Tu Žiige, Žirge — Jonas Butėnas

Gražio/- Mergi
Miela Širdžiai

- šv. Vincento Lietuvių Choras No 
šv. Vincento Lietuvių Choras

Jau saulutė leidžias — šv. Vincento Lietuvių Choras No. 
Verda boba kukulius — šv. Vincento Lietuvių Choras

Čigonų Meilė — Vaitas — Tarptautinė kone. Ork. No. 
Mylimoji — Vaitas — Tarptautinė Koncertinė Orkestrą

Tarptautinė Koncertinė Oikestra No.
- Tarptautinė Koncertinė Orkestrą

Sari Valcas - 
Sapnų Valca;

Victrolos visokių mierų
Joniai parodys jums

L
79079

,is»o Kaina
10” $ .75

79080 10” .75

78992 10” .75

78903 10” .75

68783 12” 1.25

68789 12” 1.2 i

su vertelga ma-

Nesenai Lietuvių Ūkininkų 
dr-ja ir Liet. Progresyvių dr-ja 
surengė bendrą masini protesto 
mitingą prieš Lietuvos smurti
ninkus fašistus ir klerikalus. 
Dalyvavo ūkininkai iš visos 
apielinkės — Scottville, Custer 
ir Fontain. Buvo pilna svetainė 
ūkininkų, kurie išnešė griežčiau
si protestą prieš smurtininkus. 
Ūkininkai yra nusitarę kovoti 
prieš smurtininkus, iki nebus 
atsteigta Lietuvoj demokratine 
valdžia. Aukų sudėta $27.57.

Norisi tarti keletą žodžių 
abelnai apie šią lietuvių ūkinin
kų koloniją.

Čia gyvena skaitlingas1 lietu
vių būrelis. Yra ir gerai įsigy
venusių ūkininkų. Veik kiek
vienas turi automobilius ir pui
kias tikės; žemės geros. Di
džiuma ūkininkų yra laisvi žmo
nės, yra ir katalikų, bet nedau- 
giausia. Pastarieji turi šv. An
tano dr-tę, bet ji labai silpnai 
gyvuoja ir baigia krikti. Ji 
taipjau buvo pakviesta nrisidėti 
prie renginio protesto mitingo, 
bet’ atsisakė, turbūt pabijojo ku- 
nigužio. Laisvųjų yra tris 
draugijos ir visos išvien veikė. 
Kiekviena išrinko po du delega
tus ir nutarė rengti bendrą ba
lių, kurio visos {įeinąs eis kovai 
prieš Lietuvos smurtininkus.

— C. GK'mža.

patys pasižada nenuilstamai 
darbuotis draugystės labui. Tas 
vėl sudaro didį pasitenkinimų 
jau nuo senai esantiems drau
gystėje nariams.

Sausio 2 d. tos draugystės 
vardu ir jos labui buvo sureng
tas šokių vakarėlis prie 110 
Pritverei Avė, kampas Salter, 
“Labui* Temple” salėje. Dubli-

ko buvo susirinkęs daugiau, ne
gu 'buvo manome. Nekuriu iš 
susirinkusiųjų buvo ir kitų tau
tų; bet vakarėlis tęsėsi linksmai 
ir viskas uisjbaigė ramiai.

Sausio 9 d. draugystės na
riai laikė mėnesinį susirinkimų. 
Iš buvusio vakarėlio sausio 2 d. 
likusio pelno paskyrė keletu 
dolerių pasiuntimui Lietuvon

per Jungt. Valstijas clel ]>oliti- 
nių Lietuvos kalinių. t

Draugystė žada rengti dau
giau tokių vakarėlių ir jų dalis 
pelno žada skirti tikslingiems 
ir apšvietus dalykams.

Lai toks draugystės pradėji
mas judėti susilauks ir dides
nio# skaičiaus narių.

—Naujas Narys iš K. i C.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tflkstančiŲ žmonių kasmet Biir- 

šta nuo šalčio pasekmių. Viena puevmc 
niu nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly 
kas rimtas. Gydyk jį .goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra HilUs Caseara-Bro- 
mide-Quinino. Jis kas žiemą sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tj pribaigti, o sulaikyti gripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptie- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk

The New
Orthophonic

ir kainų, su ar be Radiolų. Ju 
visų tavorą. Tiktai žiūrėkite gerai žinomo
Victor Trade-mark!

VZictrola
Co.Victor Talking Machine Camdeii,

Kataloga, Vietinių ir rekordų pareikalavus dykai 
Vartokit Victor Adata-;

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJU RATELIS
Rengia pagerbimui B. VAITEKŪNUI, jo pagerbimui 30 metų, 

Scenos darbuotės

JUBiLIEJU
B. VAITEKŪNAS

Vienintelis pirmas iš 
Amerikos ir Europos 
Lietuvių megėjas-artis- 
tas, suvaidinęs pirmų 
Lietuvių teatrą Rygoj 
30 metų atgal — 1896 
metuose ir iki šiandien
tebevaidina mums Chi-
cagos Lietuviams.

VAIDINTA BUS

Revoliucija Lietuvoje
Trijų Aktų Politiška Tragi — Komedija ir

Meška, vieno veiksmo juokai

Nedėlioję, Kovo-March 6 d., 1927 m.
M. Meldažio Svetainėje

2242*44 West 23rd Place
Lojimas prasidės lygiai 6:80 valandų vakare 

PO TEATRUI ŠOKIAI

Garsinkites NAUJIENOSE’

Winnipeg, Man., Kanada
\Vinnipego lietuviu judėjimas

Čia yra įsikūrusį jau prieš 
15 metų atgal draugystė var
du

v ra

Didž. Kun. Vytauto 
)raugystė, Winnipe- 

ge". Dabar vadinama vardu 
“\Vinnipego Liet. Darb. \ Palai
pinė Dgraugystė’’. šią draugys
tę yra įkūręs nedidelis skaičius 
narių ir kiek teko sužinoti, to- 
ii drauuyytė nuo pradžios isi- 
kurimo-yrą turėjusi noriai cbel 

jos kibo pasidarbuojančių na
rių ii- yra sulig savo išgalės 
keletą kartų pasiuntusi aukas 
politiniams kaliniams k. t. į 
Rusiją ir į Lietuvą ir taip dėl 
nekuriu prie draugystės nepri
klausančių asmenų yra sutei
kusi pagelbą. Buvusieji ir dar 
esantieji •draugystėje nariai, 
matyt, visuomet buvo gęl- 
bėjami nelaimėms ištikus. Iki 
1922-23 imtų draugystė yrą 
gyvavusi gerai. Vėliaus draugys
tės narių skaičius sumažėjo, o 
pasilikusieji draugystėje, nedi
delis skaičius narių, matyt tu
rėjęs. nupuolimo ūpo ir turbūt 
dėl mažo skaičiaus narių joks 
pasidarbavimas draugystės la
bui nevykintas.

Praeitais 1920 m. privažiavus 
iš Lietuvos nors neperdidžiam 
skaičiui lietuvių, matyt," nema
žai ūpo sukėlė pas jau senai 
Kanadoj-Winnipege gyvenan
čius lietuvius, m s esantieji dar 
keletas narių viršminėtoje drau
gystėje, noriai * pradėjo naujai 
atvykusius (iš Lietuvos) lietu
vius kviesti piisidėti į draugys-1 
tę, kas nemažai naujai atvyku
sioms lietuviams užuojautos 
parodo. Daugumas jau ir iš 
naujai atvykusių lietuvių priyi-

m i draugvstėn nariais noriai

PRAKALBOS
NEDĖLIOJ,

Kovas 6 d., 1927 m.
11145 So. Michigan Avė., 

Roseland, III.
Pradžia 3 vai. po pietų 
Kalbės J. PETRAITIS 
Antros prakalbos nuo 6 

vai. vak., C. S. P. S. Svetai
nėj ant 48th ir So. Honore 
St., Chicago, III. Kalbės ei. 
GRAMONTAS.
Įžanga liuosa, nebus kolektų

Rengia ir kviečia T.B.S.S.

Cviovanni Murtinelli, žymus tenoras, Metropolitan Opera Kompanijos

Kaina 30c

rai prižiūrėti savo gerklę. Aš tu-

Lucky Strikes, nes aš suradau, kad
riti didelį smagumą rūkydamas

UININE
su paveikslu

CASCAM
Raudona Dėžė

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

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

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

Tas kuris dainuoja turi labai ge

jie nekenkia mano balsui”.

It’s toasted
Apsaugojimui Jūsų Burnos

Atpigintos Kainos! Atpigintos Kainos!
pas 8ASINSKI

Didelis išpai davimas prieš šventes tokiomis pigiomis kainomis, kad kiekvienas 
pirks ir kitam patars.

PARLORO SETAS
Iš 3 arba 2 šmotų, gražiai aksomu už
baigtas, naujausios mados, vertas $325, 
dabar kaina atpiginta

$185
MEDINIS PARLORO SETAS X

3 šmotų, skina dengtas, vertas $139, 
atpigintas .................................... ....................

VALGOMO KAMBARIO SETAS*
10 arba 7 šmotų,'dabar...................................
ir daugiau . $45

MIEGAMO KAMBARIO SETAS
7 arba 3 šmotų, riešuto užbaigimo ..................
ir daugiau

Didelis pasirinkimas ledaunių (lee Box) iš balto 
enamol ir aržuoliniai, išmušti korku, kur užlaikomai? 
ledas 48 valandas ...*................................. CQ ftrt
ir daugiau

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 Europos1 metodus. Jo atpigin
tos kainos už medi kol į patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- 
riškumą .Trlpniems 
vyįams. ųjynas kraujas ir stip
rus’nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos."Vyi’K^ priėmimo l<amL>iirys 506 -----
Moterų priėmimo kambarys 508.

specialistas

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 yakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. I’anedėlyj, Utar- 
ninke ir Sercdoj nuo 10 r. iki 8 v.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai de) pergulėjimo.

LINOLEUM
9x12, gražiai išmargintas, vertas $19.75, 7C
kaina numažinta iki .................................. f w

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

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

KARPETAI
9x12 (Royal Axminster), vertas $65, KO
dabar kaina numažinta ..

$25.50

$4.50

M 
M

*4 
M

v u h i\ 
vaikų, pintiniai, naujausių sytlių,Del i

verti $53.50, kaina numažinta Iki .
VEŽIMUKAI

Vadinami “Sprollcrs”, lengvesni, p0 
ir daugiau

Z. BASIhSKI
Didžiausia Bargenų Krautuvė Rakandų, Kaurų ir Pečių.

Apielinkėj Town of Lake

1701-03 W. 47 St.
Tel. Boulevard 1751 Kampas 47 ir Paulina St.

H

r

M 
M w

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo naguldo.

CAPSICO COMPAUNI) mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
ifitas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padčka- 
fones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 5oc, ar dvi už *1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

►4
►4
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DAUGIAU DIENŲt «

Del užsimokėjimo jūsų income 
taksų. Mes norime jums pagel
bėti juos aprokuoti dykai, nėra 
skirtumo ar turite reikalų šia
me banke, ar ne.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENE 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Nurneratorius: 
ANTANAS RIPKEVIČ1US.

Kont'esto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

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

PeopSes Bank

u

k a, Jagminas,

.»-r;u žinoma*. bankaa tarpe 
ieiuviy .visuje Amerikoje sa- 
o stiprumo ir geru patar- 
tarimu.

»

■

Musų pasiryžimas yra patarnau
ti žmonėms sulyg geriausių mu
sų žinojimu ir tas padarė ši ban
kų didžiausiu banku už vidur- 
miesčio.

Ponai Mac kas, Grisius, Scdem- 
Rymkiewicz ir 

Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

i7 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Jos. F. Sudrik Krautuve
NUMAŽINTOS KAINOS ANT RADIO. 
PIANU, PHONOGRAFĮ) IR RAKANDU

Kontstantams rugpiatis. met yra šioj kolonijoje žmogus, 
| kuris kas rytas į užsirašiusiųjų 
namus, išnešioja Naujienas. Už
sirašydamas' per kontestantą 
ant metų Naujienas skaitytojas 
sučėdija $1.35. Atsiranda 
žmones, kurie užsirašo ant kele
to metų Naujienas.

Dabar eina kontestantu dide
lis lenktyniavimas. Jis, rodosi, 
iš kailio neriasi, bėgioja; užrašy 
ti “Naujienas”, paskelbimų ir 
knygų kortas parduoti.

— Kaip nebėgiosi sako Pe
tras Vaitiekūnas — lauksi, kad 
iš po pat tavo nosies kitas pada-

Yra labai smarkių kontestan- 
ui. Jie, kaip per rugpiutę suši
lę darbuojasi. Kiekvienas sku
binasi, kad vis daugiau ir dau
giau balsų sumedžiojus . Kiek
vienas nori laimėti pirmojo laip
snio dovnną — Paig’e autą.

žmonių kalbos.
Kol nebuvo pa-kelbta kontęs

ti ntų stovis, žmonės kalbėjo: 
“pamatysime kontestantu darb
ai urną ir gabumą”.

Jiems šios kontestantu varžy
tinės pasirodė lyg kokis sportas 
—Požėlos su Banceviėium risty- 
nės.

Povilas Vainiauskas pradėjo 
<ioje kolonijoje savo darbą vė- 
iausia. Šiandie jis veik prisivi

jo pirmuosius. Jis moka suvar
toti laiką, negaišdamas dovanai, 
knot jo, laikas yra pinigas, o 

pinigas yra laikas. Nieko ne
pelnysi, prie pečiaus sėdėdamas 
ir tuščias kalbas kalbėdamas, 
sako p. Vainauskas. Argi* yra 
darbas nueiti pas žmogų ir pri
kalbint jį užsirašyt- laikraštį?

. i .Jei jau šj dalyką vadint darbu, 
j tai ir miegą reik vadint darbu, 

sako p. Vainauskas. Jam yra 
tik pažmonys, svečysta, o čia 
nauda didelė, žmonės giria p. 
Vainauską už jo gražų apsiėji
mą ir mandagumą.

V igilijaus sargyboje.

šį kontestą 
sergsti žmogus

Šitas gražus grojiklis pianas kaip ant paveikslo su 
rolėmis, kabinetu, lempa ir bmčium, visur kitur par
siduoda už $600.00, o pas Budriką už...........$295.00

Galima mokėti po 310.00 į mėnesį

6 tūbų Radiola, 1 dialu kon- 
trohiojama, gražus kabine
tas, prijungiamas prie elek
triko, nieko daugiaus nerei
kia. Pirkti visur, toksai se
tas parsiduoda už $235.00, o 
pas Budriką už $199.00 ir 
ant lengvų išmokėjimų.
Kitas naujas 6 tūbų radio 
setas už ................
Radiola 6 tūbų, 
ko .................... L...

$49.50 
su vis- 
.. $79.00

Radiola ir Phono-Sitas 
graphas krūvoje grąja 
rekordus ir radio per tą 
pačią trubą. Visur ki
tur po $225.00, o pas 
Budriką už $110.00 su 
visu įrengimu; nieko 
daugiaus nereikia pirk-

Lengvais išmokėjimais

ir kontestantus 
Vigilijų m pava- 
keliauja per ko

lonija* ir tėmija darbuotę kon- 
testantų. Jis apžiūri visas po
zicijas ir sužino butą ar nebūta 
kontstanto; veikta ar visai nie
ko neveikta. Iš visų matytų ir 
girdėtų dalykų Vigilijas ir rašo 
Naujienose.

LStos gatvės apjelinkės.
Šioje apielinkėje yna gera pra

džią padarę: p. Zofija Mikutai- 
tis ir p. Butkus, arti jo yra p. 
Kaliu, bet vis da daugiau j ieško

■espektų. P-jiia Stulpiniene 
da nė kiek neatsilikti.
Kontestantu kaimynai ir pa

žystami visaip kalba. Ir ko tik 
Vigilijas nuo jų neprisiklauso.

— Aš “bečinu”, kad p. N. ne- 
i laimės1 stambesnės dovanos —-

KOLONIJOJ BE VARDO.

Toli labai toli, tarpe Ameri
konų, apie Broadway ir Wilson 
gatvių, randasi panelė Viktorija 
Wilimaitė. Ji jauna, bet darbš
ti. Trumpame laike tiek daug 
darbo padarė! Kur ji nueina 
ten ir užrašo Naujienas. Pa
garsinimų kortų pardavė tokiem 
svetimtaučiams, kurie nežinojo 
kas yra lietuviai ir Naujienos. 
Jai ir sekasi: atvažiuoja iš Cice- 

i ro žmonės ir jos užklausia, kur 
įgali rasti kontestantu. Ji žada 
Į atsisukti net pati i Cicero ir iš 
pat vietinių kontestantu šalies,

SVARBUS PRANEŠIMAS

proga atsitraukti sa- 
iš/ Lietuvos, Latvi
ii- Rusijos, į Canadą, 

sveiki ir gali 
Ukinin-

Gera 
vo gimines 
jos, Lenkijos 
jeigu tik . jie 
skaityti nors vienoj kalboj, 
kų pagelbininkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašyk t musų agentui, ku
ris turi 20 metų patyrimą laivų kom- 
nanijose. Jis buvo 4 metus pas 

kų gana lengvai — atkirto drau-j United States Lines prie valdžios lai- 
I vų, taipgi Vice Prezidentu Boston 
National Banke ekspertas Immigraci- 
jos įstatymų ir patvarkymų. 

Del informacijų kreipkitės 
3257 So. Union Avė.

Chicago, UI. 
D. GALMINAS

LEWIS & MURPHY 
Generaliai Agentai 

Windsor St., Montreal, Canada

Į Aš manau, kad Butkus su- 
kirs visus, o aš manau, kad p-nia 

į Zofija Mikutaitis sumuš p. Būt*

gas B.
Daug ir labai daug yra kalba

ma apie kontestantus. Tai tik 
pradžia — sako kontestantai — 
m©? pasiprovysim.

Dabar yra geresnė proga už
rašyti metams Naujienas, kuo-

■ IIMibl——»I ■ ■■«—*■! ■■■■ ■I III < . »■■■ 

gauti gerą biznį. Ji varosi ant 
pirmojo laipsnio dovanos.

P-lė Vilmaitė nėra pratusi 
biznio užsiėmime. Ji turi ome
nyje: eit pas visus ir jiems kal
bėt apie Naujienas. Josi dauge
lis nepažysta, bet ji parodo 
Naujienas, kur jos vardas ran
dasi. Pristato visus dalykus ir 
naudą dėl žmogaus, tad jos bal
sai vis dauginasi.

— Aš buvau, kur jau buvo 
butą kito kontestanto, bet aš pa
dariau biznį. Jie atliko pusę 
darbo, o aš — 
dariau kas 
p-lė Williams.

Viską galima

reikia noro ir darbo. Eik — ir 
prieisi; prašyk ir gausi; imk — 
o dovanų ir garbę iškurnėsi.

— Vigilijas.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Jie atliko
- antrą dali ir pa
reikėjo, — pasakė

tik

j: Palaikymui puikių į
j plaukų naudok j

Ruffles
Tel. Boulevard 3787

JOE LUKAS
Anglys ir Malkos 

Vežimas ir Kraustymas 
3500 So. Unięn Avė.

Chicago, III.

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

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto įfcį 9 vakar 
Apart nedeldienių ir Seredų

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Motinos ir Dukters
Jei Jąs Nesijaučiat, Kaip Reikiant; 

Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios 
ir Nupuolusios, Pabandykit šią 

Nauji; Gyduolę Nuga-fone
Tūkstančiai randa stebėtiną pagal

bą i keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žinu Naują gyvastį ir pajiegą dėl nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda1* 
voja raudonąjį kraują, stiprina ir pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės galią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojimą, reguliuoja vidurių veiki
mą, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesijaučiat kaip teikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
ncpagelbėtų. Jis yra malonus priim
ti ir Jus tlojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekorių ir 
nusipirk bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo keletą dienų ir jei Jus 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuojamas ir parduoda
mas per visus aptiekorius.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 

. vusi Pennsyl* 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio

je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

*
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKtlftERKA
3252 So.

Mrs.

Viršuje
■tate

Halsted St. .
Universa1
Bank

ir tnerg'Motery*., 

'jos <reipk’t4»

reikalais nuo 12 iki

•i vakaro. Kitu lai

ku nagai fc.wt«krt|

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS) 

Valandos; nuo 1 iki 8 vakare. 
Nerišliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St
Tel. Boulevard -7679

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
raip pataria Lietuvos bankai

diųskit Naujiena* 
Lietuvon — bn bu* 

dovani*

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Tel. I.Mfnrette 0094

b. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinenient reikaluose patarnau
ju nainuoNH arha ligonbutyje. Mo
terim* b merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

(vairus Gydytojai
Patyrusi gydytoja ir akušėiė 

Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE 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 8200

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
• Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 ikf 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tek: Hyde Park 8395

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St5 netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10-12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Nakt}

South *hore 2288 
Boulevard . 4186

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

Telefonai:

45

RIFUKSMINO
GOOD FO» rnc HOHt

FSiBU tRICSk S

MALT TONIC’O
arba |A. A. OLISExtra Pale Alaus

groseminko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Alichigan Avė.
Tel.Pullman 5950

Specialistas Abstrakti A
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 S. La Sali. St, Room 20«l

Te. Randolph 1184—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

K.JUREELIONIS
ADVOKAlA® 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., 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.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuos*, teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai, ~ Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Kandolph 5357

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

Namų 'Telefonas Republic 9600

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

Naujienose

fNVieORATIHO
OOD rOA

Didžiausis pasirinkimas Radio Chicagoje, Radiolų: 
Brunswick, Atwarter-Kent, Mohawk, Zenith, De 
Forrest; taipgi Pianų, Phonografų ir Rakandų.

JOS. F. BUDRIK
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Garsinkities

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen- 
’fduojamas per 

iii Dr.B.McNicholas
Prašykite savo l 

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 586 
Tel. Central 6890

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

Garsinkitės Naujienose

JOHN T. ZŲRIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avę. 
Tel. Lafayette 9477 
Nuo 7 iki 9 vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 8358

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

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

Kenivcod 1752
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NUMIRĖ RUTHENBERGAS

Amerikos vadinamieji “komunistai” neteko savo vy
riausiojo vado, C. E. Ruthenbergo. Šiomis dienomis jisai 
numirė vienoje Chicagos ligoninėje po operacijos.

Jisai buvo jaunas, smarkus ir veiklus vyras. Kaip 
dauguma Amerikos komunistų, taip ir Ruthenbergas pir- 
miaus buvo socialistas. Bet socialistainiai jo įsitikinimai, 
matyt, buvo labai negilus, nes, karo krizini atėjus, jisai 
iškrypo — pradžioje į “kairiasparnį”, atmetanti parla
mentini veikimą ir kovą dėl kasdieninio darbininkų būvio 
pagerinimo, o paskui į rusiško bolševizmo pamėgdžiotoją.

Vėliaus, beje, Ruthenbergas kartu su savo vienmin
čiais vėl ėmė pripažinti, kad rinkimai į parlamentus nėra 
“išdavystė”, ir susiorganizavo net į legalę “darbininkų 
partiją”, kuri dalyvavo įvairiose rinkimų kampanijose. 
Atsižadėjo jie taip pat ir to savo “principo”, kad kova už 
darbininkų būvio pagerinimą kapitalizmo tvarkoje truk
danti “socialės revoliucijos” reikalą. Bet, nežiūrint to, jie 
visgi nesiliovė skelbę, kad tik jie vieni esą “tikri” darbi
ninkų klasės vadai ir “teisingo” kovos kelio žinovai.

Pasireiškus pilnam idėjiniam komunistų bankrotui, 
jų tarpe prasidėjo aitrios frakcijų ir asmenų kovos. 
Ruthenbergas per keltą metų piktai tąsėsi dėl vadovybės 
partijos su Kosteriu. Nors pastarasis turėjo savo pusėje 
daugumą, bet Ruthenbergą parėmė Maskva, ir šis galų- 
gale paėmė viršų.

Amerikos darbininkų judėjime tečiaus komunistai 
rado tolyn vis mažiaus pritarimo. Šiandie visoje jų parti
joje vargiai bėra 5,000 narių, kuomet prieš dvejetą metų 
jie girdavosi turi apie 50,000. Ir tie žmonės, kurie dar te
besilaiko toje partijoje, tai daugiausia neapsišvietę ir ne
turintys patyrimo elementai. Amerikoje, žinoma, jie ir 
patys (langiaus nebesitiki nieko pasiekti, bet jie dar vis 
laukia kokių tai stebuklų ir “matuškos” Rusijos.

Praeis dar metai, kiti — ir apie Ruthenbergą bei jo 
pasekėjus nebepasiliks nė atsiminimo darbininkų masė-

LIAUDININKŲ ATSTOVO PAREIŠKIMAS

Amerikon nesenai atvyko iš Lietuvos valstiečių liau
dininkų atstovas Seime, p. N. Badys. Rytinių valstijų 
laikraščiuose jau buvo pranešta, kad p. Radys išreiškęs 
nuomonę, jogei Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė 
teisingai įvertinusi Kauno “pučą”. Dabar pats atstovas 
įdėjo “Sandaroje” pareiškimą dėl jo partijos nusista-
tymo.

P-as Radys sako, kad Lietuvos vai. liaudininkai smer
kia sukilėlius ir jų vadus ir perversmui nepritaria, ka
dangi jie (v. 1.) “visuomet gynė ir gins Lietuvos Nepri
klausomybę, Konstituciją, Demokratybę, {statymus, Tei
sėtumą ir Spaudos bei Susirinkimų Laisvę”.

Apie gruodžio 17 d. “pučą” atstovas sako:
“Vyriausi sukilimo ir perversmo kaltininkai krikš

čionys demokratai, Darbo Federacija, Ūkininkų Są
junga ir Tautininkai, Smetonos partija. Valstiečiai 
Liaudininkai nedarė pasipriešinimo todėl, kad išven
gus kraujo praliejimo ir gręsiančio pavojaus iš len
ki}. Vyriausybė atsistatydino tais motyvais. Kiek man 
žinoma, tai ir Valst. Liaud. ir Soc. Dem. buvo vieno 
dos minties, tai gelbėti Lietuvą nuo jai gręsiančio 
pavojaus, tokiu budu ir nesipriešino”.
Šituose žodžiuose nieko naujo amerikiečiams nėra. 

Mums iki šiol dar pasilieka neaišku, kodėl buvusioji vy
riausybė davėsi netikėtai užklupti smurtininkams: ar ji 
nežinojo, kad rengiamas sąmokslas, ar ji nesugebėjo jį 
likviduoti?

Taip pat butų įdomu žinoti, ką dabar rengiasi dary
ti buv. koalicijos žmonės.

ČEMPIONAI

Melagių lenktynėse “Laisvės” literatai moka ne tik 
visus kitus tos rūšies meisterius pralenkti, bet kartais ir 
save. Štai, jie dabar rašo; kad “Naujienos” mėginančios 
apmulkinti publiką ir skelbiančios, jogei Lietuva atgau
nanti Vilnių.

Mūrų skaitytojai žino gerai, kokią nuomonę yra iš
reiškusios “Naujienos” apie tą Vilniaus “atgavimą”. Ži-

no tatai gerai ir Brooklyno komunistų šlamštelio pecke- 
liai, bet jie pliauškia, kas jiems ateina į galvą, ir gana. Ir 
ką tu jiems padarysi! v „

Melagiai, kurie prasimano 'nebūtus daiktus, yra tik 
kūdikiai prieš laisvinius specialistus. Šie sugeba ne tik 
prasimanyt, bet ir paverst juodą baltu, o baltą juodu. 
Aišku, kad jų rekordo niekas nesumuš. Čempionai!

Dalykus
Religinės pažiūros i
pomirtini gyvenimą

Persikėlimas į naują vietą gy
venti.— Nekultūringų tautų 
pažiūros j pomirtinį gyveni
mą.—Kaip laukiniai žmonės 
laidoja savo numirėlius. — 
Mokslininkų nuomonė. —Kaip 
įvairios tautos įsivaizduoja 
pomirtinį gyvenimą— Nirva
na. —Kinų rojus. —Nemirtin
gumo klausimas.

ties. “Jie nesibijo keliauti į 
šalį pilną nuolatinio džiaugsmo, 
kurioj, kaip jiems tenka dažnai 
girdėti, nėra 
vargų“.

Fidži salų
kad pereisią
šių kitam pomirtiniam gyveni
me tokie pat, kokie jie yra mi-

nei skausmo nei

gyventojai mano, 
ir amžinai gyven-

Prisiminkime, ką žmogus 
jaučia ir ką mąsto pereidamas 
gyventi į nauja vietą ar išvyk
damas į kita šalį.

Įvairios neramios mintys jį 
kankina, įvairus ateities gyve
nimo vaizdai jo sąmonėje tve
riasi ir kiekvienam atrodo, kad 
toj naujoj šalyj bus visai kitoks 
gyvenimas negu lig šiol yra bu
vęs.

Todėl nenuostabu, kad am
žiams slenkant apie pomirtinį 
žmogaus gyvenimų, apie tą nu
mirėliu šalį, į kurių visi eina ir 
niekas negrįžta, 
laug pasakų ir

yra be galo 
legendų sukur-

tautų pažiūrosNekultūringų
i pomirtinį gyvenimą yra visai 
savotiškos. Jie negali įsivaiz
duoti by kokią dvasinę sielą, 
kuri kada nors galėtų be mais
to ir kitų būtinų kūno gyveni
mui sąlygų gyventi. Jiems ro
dos, kad ir miręs žmogus; val
go, kariauja, (Įirbat kaip ir šia
me gyvenime.*

Todėl Grenlandai laidodami 
vyrus deda j jų kapus vilyčias 
ir kitus jų ginklus, o mote
rims—peilius, adatas ir kit.

Kongo apylinkės gyventojai ant 
kapinių, viršui lavonų pilvų ar 
galvos padaro skyles per kurias 

mirusių vė- 
ir deda mais-

kiekvieną mėnesį 
ėms pila gėrimų 
tą.

Karaibai ant kapinių žudo 
vergus, kad nužudytieji tarnau
tų numirusių turtuolių sieloms.

Seniau Gvinėjos negrai laido 
lami savo garsesniuosius žmo
nes jiems nužudydavo po kele
tu merginų .ir vergų.

Visos šios gana keistos pa
kuros į pomirtinį gyvenimą to- 
imesnėj praeityje vyravo tarp 
laugumo dabartinių kultūringų 
Europos tautų. Ir šiandieninės 
laidotuvių ceremonijos turi pėd
sakų stabmeldiškų pažiūrų.

Ispanai dar ir šiandien laike 
metinių mirusiojo sukaktuvių 
uit jo kapo deaa vyno ir duo
nos.

Bulgarai garbina savo miru
siuosius verbų savaitėje.

Tuo metu jie gausiai valgo 
r geria ir ant kapinių palieka 
■paisto mirusioms? kurie buk 
laktį su valgą.

Veik visos nekultūringos tau
tos mano, kad po mirties žmo
gus gyvena taipjau, kaip ir šia
me gyvenime.

Rimtų mokslininkų nuomone, 
šias pažiurus necivilizuotų tau
tų j pomirtinį gyvenimą yra 
□agiindę salinai. Kadangi žmo
nėms labai dažnai prisisapnuoja 
jų mirusieji tėvai, broliai ar 
pažįstami, tai žmonės nesupras
dami, kad sapnas yra miegan
čio žmogaus* vaizduotes padaras 
manė, kad mirusieji negali būti 
visiškai žuvę, o jie gyvena ki
tame pasaulyje, tik per sapną 
ir naktimis bepas'irodydami.

Ne visos tautos vienodai jsi-

Vieniems jis atrodo baisus, ki
tiems gi laimingas.

Kai kurie šiaurines Amerikos 
indėnai labai mažai bijosi mir-

Jeigu žmogus mirs jaunas, 
tad savo jaunystės niekuomet 
aname gyvenime nenustosiąs. 
Todėl jie bijosi ligoje arba pa
senę mirti ir kaip tik žmogus 
jaučia artėjant senatvei, jis 
sušaukia savo šeimyną ir visi 
nutaria, kad jam jau laikas 
mirti ir įvyksta laidotuvės.

Kartą jaunas fidžietis užkvie
tė anglų keliauninką Gontą į 
savo motinos laidotuves.

Atvykęs anglas nematydamas 
niekur lavono klausia jį kvie- 
tusio jaunikaičio, kur yra jo 
motinos lavonas. Jis parodo 
savo motinų ramią ir linksmą 
vaikščiojančią su svečiais.

Anglas nustebo ir negalėjo

apgauti sakydamas, kad motina 
mirė tuo tarpu, kai ji vaikščio
ja gyva ir sveika.

Tuomet anglui paaiškino, kad 
visa šeimyna yra nutarusi, kad 
motinai jau atėjo laikas mirti, 
ii motina su pasitenkinimu šį 
nutarimą priėmus ir ji tuojaus 
bus nužudyta, o dabar įvyksta 
laidotuvių puota.

Čia paduotas pavyzdys nėra 
išimtinas atsitikimas, yra žino
mi ištisi minėtų salų gyventojų 
miesteliai po keliolika šimtų 
gyventojų, kuriuose nesiranda 
žmonių turinčių virš 4(1 metų, 
nes visi senesnieji yra palaidoti.

Be abejo šio tikėjimo žmo
nes nesibijo mirties.

Indų religija skelbia, kad 
žmogui mirus jo siela pereina 
į kitą gimstančio žmogaus ar 
gyvulio kūną. Remiantis Buda, 
indų religijos kūrėjo, siela, prieš 
įsikūnijimų į Budos kūną, bu
vo perėjus 58 karalius, 18 bež
džionių, I arklius, 4 gyvates, 3 
driežus, 2 žuvis ir 1.1...

Žmogaus siela, kaip vandeny
no bangos, tai nupuola tai vėl 
iškyla, tai miršta, tai vėl ge
ma naują pavidalą priėmus, kol 
pasiekia vandenyno kraštą nuo 
kurio atgal niekuomet nesu
grįžta.

Tas vandenyno kraštas vadi
namas Nirvana, kur iškentėjusi 
šiame gyvenime siela susijungia 
su amžinybe.

Tik nedaugelio šventesniųjų 
indų vienuolių sielos gali pa
tekti į Nirvanų ir lodei dau
gumas indų vienuolių taip žiau
riai save kankina, kad mirus 
vėl nereiktų gimti, patekti į ki
to žmogaus ar gyvulio kūnų ir 
grįžti atgal i šį pasauli, kuris 
Budos šiaip vaizduojamas:

“Neabejotinai nelaimingas ši
tas gimstąs, senstųs, mirštąs, 
nykstąs ir vėl atsirandąs pašau-

Bet mums nežinomas būdas, 
kaip išeiti iš šio pasaulio, kuris 
yra ne kas kitas, kaip tik di
delis kentėjimų susikaupimas“.

Kas yra pati Nirvana sun
ku pasakyti. Vieni tvirtina, kad 
tai reiškia nebuvimą, o tuomet 
išeitų, kad indai mano, kad 
žmogaus siela yra mirštanti; 
kiti gi mano atvirkščiai. Patys 
indų vienuoliai vengia šį klau
simą nagrinėti visais- budais jį’ 
apeidami.

Kinų budistai pradėjo ieškoti 
geresnių kelių sielos nemirtin
gumui ir laimei atsiekti, todėl 
jie pavertė Nirvaną į Rojų.

“Kinų budistų Rojus Ni-tan 
(tyroji šalis) vieta turinti 
daug aukso, sidabro, brangių 
akmenų, žavėjančios pasivai
kščiojimų vietos plaunamos 
kristalinio vandens tekančio per 
auksinį .smėlį apaugusį stebuk
lingais lotoso žiedais. Ten am
žinai skamba puiki muzika. 
Tris kartus per dieną krinta 
gėlių lietus. Kas ketvirta va- 
’anda nuostabus paukščiai, fa
zanai ir kiti, choru apdainuoja 
religijos grožį ir primena savo 
klausytojams apie Budą...!

Krikščionių religija, įkurta 
vėlesniais laikais ir prasiplati
nus tarp kultūringesnių tautų, 
negali skelbti apie bent kokį 
auksu ir sidabru papuoštų dan
gų ir apie dangiškus su kunu 
surištus džiaugsmus.

Krikščionybės nuomone, žmo
gus daugiau bus laimingas, nes 
regėsiąs Dievą ir visa žinosiąs. 
Bet tik čia reikia neužmiršti, 
kad pats žinojimas savaimi 
žmogui džiaugsmo nesuteikia. 
Žinojimas tik tiek žmogų nu- 
ižiugina, kiek jis yra surištas 
su žmogaus būvio pagerėjimu ir 
■į kankinančių klausimų miga- 
ėjimu.

Todėl bent kokios sielos lai- 
nės danguje galimybės liekasi 
nusų protui neprienamomis.

Ir visas religijų mokymas 
įpie sielą ir pomirtinį jos gy
venimų jokio protinio pamato 
leturi ir remiasi vien tikėji
mu.

Kai kurie filosofai dar seno- 
'ėje stengėsi sielos klausimą 
įastatyti kritikos šviesoje, bet 
turėsim progos pamatyti, kad 
jie to klausimo neišrišo, o tik 
iradėjo abejoti sielos nemirtin
gumu.

Platonui, gyvenančiam dar 
prieš Kristaus gimimą, sielos 
lemirtingumas atrodo neabejo
tina tiesa.

Bet daugumas filosofų nesi
priešino sielos nemirtingumui 
lodei, kad jiems tikint į pomir
tinį laimingą gyvenimą už jų 
gerus • daraus, ramiau yra gy
venti nesibijant mirties. Ir net 
Platonas yra pasakęs: “Mir
tis ne taip smarkiai kankina 
tnane todėl, kad aš tikiuosi, jog 
laukia žmonių kas tai kita po 
šio gyvenimo, kur geriesiems 
bus geriau, kaip nusidėjėliams”.

O Ciceronas aiškiai pareiškia 
kuriais išskaičiavimais tiki į po
mirtinį gyvenimą: “Jeigu tikė
damas sielos nemirtingumą aš 
apsirinku, tai aš myliu šitą iliu
ziją in. nenoriu, kad ji butų 
š manęs atimta, kol aš esu gy
vas. Jeigu po mirties visoks 
pajautimas turi užgesti, kaip 
virtiną kai kurie pusiau filoso

fai, tuomet nėra ko bojitis, kad 
po mano mirties jie juoksis iš 
mano paklydimo“.

Paskutiniuoju laiku moksli
ninkai pradėjo žiūrėti į sielos 
nemirtingumą, taip lygiai, kaip 
ir visų kitų jėgų nenykstamu- 
mą. Kaip nė vienas erdvėj esąs 
itomas negali prapulti, taip “nė 
viena pajėga mūšų sielos nega
li prapulti“, sako Meyer.

Asmens kuriamas visuome
nės gyvenimas sudaro tikrąjį 
jo asmenybes nemirtingumą. 
Bet toliau šiuo klausimu leisi- 
nc išsitarti mokslui, bet apie 
mokslines pažiūras j sielos ne
mirtingumą pakalbėsim kitą 
kartą. •—“Ju?

gyvenimas
x Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymantas
Redaktorius-Leidėj aa

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
linus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas . J ieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime“. Įsigykit 
“Gyvenimų!’’

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

Garsinkite Naujienose

Įvairenybė
Šuo — dainininkas

Amerikos dainininkė Elizabeth 
Rethberg, kuri šią vasarą gast
roliavo Londone, ne vien tik sa
vo dainavimo menu, bet ir sen
saciją sukėlusiu šunimi, kuris 
jei galima patikėti laikraščių 
pasakojimais, esąs perlas iš vi
sos šunų giminės. Tas šuo yra 
didžiulis buldogas ir vadinasi! 
“Rex” (karalius). Tuo, laiku, 
kai kiti šunes nelabai mėgsta 
muziką, — “Rex“ esąs diliau
sias muzikos mylėtojas. “Jis 
yra pilnai muzikališkos prigim
ties —• pasakoja p-nia Rethberg' 
korespondentams: — Jis dainuo
ja tenoru. Mano šuo — sako — 
yra pasiutiškai pamėgęs muzi
ką. Kaip tik aš atsisėdu prie 
piano, jis irgi atsisėda prie ma 
nęs; o jei praeina kelios dienos, 
kai aš neturiu noro daryti repe
ticijų. — Rex šokinėja lodamas 
aplink mane, bėgioja prie piano 
ir prie manęs ir bando mane pri
vesti prie piano, kad tik aš pirš
tais paliesčiau klavičius“.

Rex yra ne tik teoretikas, pa
syvas muzikos garsų mėgėjas, 
bet jį galima pavadinti,tikra žo
džio prasme, praktikuojančiu 
menininku, nes Rex dainuoja 
gana gražiai. Jis gerai supran
ta tonų skirtumus ir kiek tai 
leidžia jo balso priemonės, ji.; 
mėgina pamėgdžioti savo pęnia 
ir dainuoja tas meliodijas, ku
rias išgirsta iš jos.

Beveik kasdien susirenka dai
nininkės namuose draugų ir pa
žįstamų bureljs; į tą šeimyninį 
koncertą. O minėtuose koncer
tuose dalyvauja ir Rcx.

Muzikališkas šuo susilaukė 
daug garbintojų, kurie jau kelis 
kartus atėjo pas dainininkę su 
didelėmis sumomis ir įkalbinėjo 
parduoti savo keturkojį tenorą. 
Bet ponia Rethberg nenori par
duoti dainininko, atsisakydama 
net nuo 3000 dolerių, kuriuos jai

[ siūlė vienas turtingas New Yor- 
ko gyvulių mėgėjas.

Londono laikraščiai vienu bal
su tvirtina, kad šis pasakojimas 
nėra prasimanymas, bet kad 
kiekvienas to pasakojimo žodis 
remiasi faktais. —

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVA 

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas. 

Musų Kainos 
kainos$5.00 

10.00 . 
15.00 . 
20.00 .
25.00 .
35.00 .
50.00 .
75.00 . 
1ŪD.00 
200.00 
300.00
400.00 
500.00

$6.15
11.25
16.35

. 26.55 
. 36.70 
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50 
306.00 
407.50 
509.00

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

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 

valandą vakare

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atėjo Kultūros Žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m. Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3*64 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Vai.:

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

i/ 1 \ nuo 9 iht II vai. ryteiValandos nuo 6 iki 8 vaL vaknre

............. " > 1 ................ "
Tel. Boulevard 0537

i DR. MARYA 
j DOWIAT-SASS

170T W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandų* — 

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

4.

v
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė. 

Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 
1 vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1198 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.Valandos

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Aibany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. V eželis _
LIETUVIS DENTISTAS

• 4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentisfas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Ros. Telefonas Hemlock 2615

4

I



Kova: NAUJIENOS, Chicago, UI.

įkorespondencijosĮ
Indiana Harbor, Ind.

Vasario 28 d. SLA. 185 kp 
surengė prakalbas SLA. genera- 
liam organizatoriui gerb. Vitai- 
čiui. Prakalbos nusisekė visais

atžvilgiais gerai. Publikos su
sirinko gražus būrelis ir visi 
liko patenkinti Vitaičio kalba. 
Galima sakyt, kad gerb. Vitai
čio atsilankymas į Harborų ne
bus veltus, nes harboriečiams 
dar niekuomet nebuvo taip pla

TEGUL JUSĮI DUKTERYS IR SŪNUS PRALEIDŽIA 
ILGUS ŽIEMOS VAKARUS PRIE

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

Sau jaučiančių išlaidų.

čiai išaiškinta SLA. reikalai, o 
ypač jaunuolių klausymas.

Taipgi sykiu su gerb. Vitai- 
čių buvo pakviestas ir Naujie
nų Redaktorius gerb. Grigaitis, 
kuris irgi pasakė gana gražių 
prakalbėlę ir karštai ragino or
ganizuoti jaunuolius į SLA. 
kuopų ir aiškiai nurodė to liau
na; užtai publika nesigailėjo 
jam delnų plojimo.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
Harburo 185 kp. priklauso dide
lė garbė už- tokį pageibimų 
SLA. generalio organizatoriaus 
gerb. p. Vitaičio, SLA. 185 kp. 
protokolų raštininkės p. Valan- 
čienės namuose buvo surengta 
vakarienė pagerbimui S. Vitai
čio, kur netruko skanių valgiui 
ir svetingo priėmimo. Pirma 
garbė tenka p. p. Valančiams už 
tokių gražių vakarienę, taipgi 
tariam ačiū SLA. 185 kp. finan
sų raštininkei p. S. Kalianei ii 
Untulienei už pagelbėjimų ga
minti valgius ir vaišinti sve
čius. Svečių dalyvavo 22 ypa- 
tos.

Dabar lauksim antros tokios 
vakarienės bei tokio pokilio.

— Alvenas.

Cresson, Pa.
Džiovininkų sHnitorija.

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

KIMBALL PIANAI yra parduodami visur ir visiems už 
vienų 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 Katalogą 

ir platesnius paaiškinimus.
Klauskite ar atsilankykite

PIANU KRAUTUVES
1177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
Kampas Richmond Street Prieš 19th Place
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

Lawrence, Mass.
Rezoliucija

Mes, Lawrence lietuviai, su
ėję į masinį susirinkimų pami
nėjimui devynių metų sukaktu
vių nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės įsisteigimo, kuris įvyko 
20 dienų vasario, 1927 metų, 
Lietuvių l’kėsų Kliubo svetai
nėj, 11 Berkely St., ir kurį su
rengė Amerikos Lietuvių 'Tau
tinės Sandaros 12 Kuopos suma
nymu bendrai minėtoji kuopa, 
Matinos Dievo Aušros Vartų 
Draugija, šv. Laurino Draugija, 
Lietuvių Katalikų Parapija, Lie
tuvių l’kėsų Kliubas, Lietuvos 
Sūnų Draugija, šv. Onos Drau
gija, Birutės Draugijėlė, Ame
rikos Lietuvių Socialistų Su
jungęs (>1 kuopa ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 37 kuopa, pami
nėję Lietuvos nepriklausomy
bės įsisteigimų ir kovas už jų, 
taipgi tas- aplinkybes, kurios su
teikė Lietuvai galimybę tapti 
nepriklausoma, pažvelgę Lietu
vos užsienines ir namines bė
das jokios nepriklausomo gyve
nimo metais ir priėjo prie fa
šistų užpuolimo ir nuvertimo 
liaudies balsavimu pastatytosios 
valdžios ir užkerimo ant Lie
tuvos žmonių savo teroristinės 
diktatūros, priėmėm šia rezo
liucija :

Kadangi mes karštai rėinėin 
Lietuvos kovas už nepriklauso
mybę ir žymiai prisidėjome prie 
jos palaikymo, pirkdami Lie
tuvos Laisvės paskolos bonus ir 
įvairiems tikslams aukodami, ir 
kadangi visi Lietuvos klausimai 
mus gyvai interesuoja, lodei 
mes jaučiamės turį teisę ir skai
tome savo pareiga padaryti šį 
pareiškimų delei įvykusios fašis
tinės revoliucijos Lietuvoj:

Mes esame pilniausiai įsiti
kinę, kad fašistinė valdžia Lie
tuvoj įsisteigė ir pasilaiko fa
šistų valdomais šalies ginklais 
ir todėl ji neatstovauja Lietuvos 
liaudies valios nei namie, nei 
užsieniuose. Taipgi mes nu
matome, kad fašistai savo tero
ru ir įmatomu prielankumu 
Lenkijai pavojun pastatė nu
verstosios valdžios padarytųjų 
Lietuvos-Kusijos nepuolimo su
tartį, atkreiptų vyriausiai priešu 
grobiškų Lenkija, o ši aplinky
bė žymiai drąsina lenkus prie 
savo užmačių Lietuvą pilnai pa
siglemžti.

šiuo supratimu vaduodamiesi, 
mes griežtai pasmerkiant fašis
tų revoliucijų ir pasižadame 
neatlaidžiai kovoti iki jų val
džia bus priversta pasitraukti 
ir iki liaudies valia bus atsteig- 
ta kuogreičiausia naujų ir pil
nai laisvų rinkimų budu.

šalin fašistinę diktatūrų!
Lai gyvuoja Lietuvos liaudies 

valia!
Pirm. Jonas Urbonas, 
Bašt. A. Bagdonas.
Kusicrnih IM. HtiilvioniK.

šis miestelis randasi Cambria 
paviete, apie 99 mylios1 j rytus 
nuo Pittsburgh, prie Pennsylva- 
nia R. R. geležinkelio.

Cresson yra angliakasyklų 
apielinkėj, bet trys mylios į pie
tus nuo miestelio, miškuose, ant 
kalno, randasi ligoninė — džio
vininkų sanatorija, į kurių nuve
žama ligoniai — džiovininkai iš 
įvairių Pa. dalių.

Pati ligoninė yra gražioj vie
toj, ant paties kalno viršaus, 
kur yra tinkamas džiovinin
kams tyras oras. Ypač gražu 
apie ligoninę yra vasara, kada 
sužaliuoja miškuose medžiai ir 
pražysta prie ligoninės visokios 
gėles, pasodintos papuošimui li
goninės ir kad duoti ligoniams 
skaniai kvėpiantį orų.

šiuo laiku toje ligoninėje džio
va sergančių ligonių yra arti 
tūkstančio. Vien sergančių vai
kų yra 250.

Šioje ligoninėje randasi ir lie
tuvių ligonių, bet tikrojo jų 
skaičiaus sužinoti neteko, čia 
randasi ir mano pažystama Bi
rutė Andrušiutė — VVilhelm, 
duktė J. Andružio iš Herminie, 
Pa., seno “Naujienų” skaitytojo, 
progresyvių draugijų veikėjo ir 
kovotojo prieš tamsybės prieta
rus. Gaila, kad gamta suteikė 
jam tokių liūdnų nelaimę, kad 
jo dukrelę, pačioj jaunystėj, su
laukusi vos 27 m. amžiaus ir tik 
keli metai vedus, apdovanojo 
pavojinga džiovos liga. Bet ne
reikia nustot vilties. Gamta, su
sargina, bet kartu ji ir gydo. Ir 
gamta tarp augštų Cresson kal
nų, žaliuojančių miškų, pagydys 
musų draugę Birutę, kaip ji yra 
pagydžiusi daugelį kitų džiovi
ninkų. || *•'

Patartina Pa. lietuviams, ku
rie turi nors mažiausius džiovos 
ženklus, tupjaus vykti į Cresson 
sanatorijų. Ji randasi sveikes-

nėj ir augštesnėj vietoj už kitas 
rytinių valstijų sanatorijas1, ži
noma, įsisenėjusių džiovą sunku 
be pagydyti, bet pradžioj ji leng-

vai būna pagydoma. Cresson 
sanatorija yra užlaikoma Pa. 
valstijoj ir ligoniai joje gydomi
dykai. — Pasaulio Vergas.

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

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

VISI VILNONIAI SIUTAI
PAGAL JŪSŲ MIERĄ

Mėlyni, Pilki ir kitokių nau
jų spalvų už..............$23.90

, LIEBER BROS,
352 W. Van Buren St.

Netoli tilto.

Nedėlioj atdara nuo 9 ryto 
iki 2 po pietų

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arha kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaSalle St., (’hieago, III. 
arba prie vietinių agentų

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos 

Gydomos Eksperto
27 metai prie State St.

Didelis Išpardavimas Lotu 
Siadie ir Rytoj, Subatoj, Nedėlioj 
Kovo 5 ir 6 d. 1927

A

Naujoj Lietuvių Kolionijoj, Spring Forest vadintas Willow Springs
Neapsakytos pasekmes Nuosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant Yi 
akro dydžio Lotus, iš pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta, 

sausa vieta gyvenimui, ir čion pat arti prie namų.
BIZNIO LOTAI

Ant 87-tos gint. ir Archer Avė. gatvekarių 
linijos, geri kamųai bile kokiam bizniui, par
siduoda tik po $30 ir $50 pėda, lengvais išmo
kėjimais.

Čieli Blokai 5 akru dydžio, su dideliu miš
ku, tinkami Piknikų Daržams, parsiduoda 
speciališkai pigiai lengvais išmokėjimais.

REZIDENCIJOMS LOTAI
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų, su 

lapotu mišku */4 ir akro dydžio, parsiduoda 
tik po $650 ir aukščiau, lengvais išmokėjimais. 
Kurių kainos be paliovos užaugs 10 kartų tiek, 
kol pabaigsi mokėt.

Kiti lotai parsiduoda tik po $300, su $100 
inniokejintu, likučius po $10 j menesį. Su vi
sais parankamais kaipo: gntvekariai, gelžke- 
lio stotis, cimentiniai bulvarai, mokyklos ir 
štorai.

Bile kas gali išplanuot Subdivizina, bet tik 
gamta gali užauginti tokius medžius .

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO PA
RODOS, 100 METU SUKAKTUVIŲ MIESTO 
(I11CAGOS KURIS ĮVYKS' 1933 M. Todėl 
turįme nepraleist, bet naudotis pirkime Nuo
savybių kuodaugiausia, nes per sekančius 6 
metus Nuosavybes kils aukštyn taip smar
kiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime 
savo pinigus i ridėtus, kurie tik ryzlkavosime 
ir pirksime, o kurie prasnausime tie gaile- 
simčs.

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III.

(žemės savininkai)
Chicagos Ofisas

6312 SO. WESTERN AVĖ.
Tol. Prospect 2102



Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėtą turi
Kas turite .lotą, tai nelaikyki! ilgiau tuščią, ir nemokėki! kitam 

rentlos. Bet tuojau Kreipkitės pas mus; mes pabudavosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotų turite išmokėtų.

Duodame Ist ir 2nd Morgiėius, 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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas kūdikis 
mjrė

NAUJIENOS, Chicago, III.

pa- 
pri-

šeštadienis, Kovas 5, 1927
v ----------- A—,- - - -

Dar vienas kūdikis Columbus 
ligoninėj pasimirė dėl padary
tos klaidos slaugės, kuri vie
ton vandenio, davė kūdikiams 
gerti burinės rukšties skiedinio. 
Penki kūdikiai jau pirmiau mi
rė, dabar mirė šeštas, o septin
tas kūdikis yra arti mirties. 
Dar trys kūdikiai, kuriems irgi 
duota tos rukšties skiedinio, 
nesusirgo ir jaučiasi sveiki, vei
kiausia todėl, kad jie išgėrę to 
skiedinio pradėjo vemti ir tuo 
išmetė iš savo vidurių nuodus.

Tyrinėjimai apie tą slaugės 
ar slaugių klaidą vis dar tebe
sitęsia. Koroneris ketina atkas
ti visus keturius palaidotuosius 
kūdikius ir jų lavonus gerai į 
išegzaminuoti. Kiek ikišiol iš
siaiškino, dvi slaugės padarė 
borinės rukšties skiedinį ir pa
statė ant lango atšalti. Atėjusi 
naktinė slaugė manė, kad tai 
yra tik virintas vanduo, tad ir 
davė ji kūdikiams gerti (buri
nės rukšties skiedinis neturi jo
kios spalvos, kvapo ar skonio). 
Tyrinėjimus veda koroneris, 
sveikatos departamentas ir pro
kuroras.

nai buvo Decatur, III., o dabar 
jau antru kartu Chicagoje. 
Pirmiau buvo Carson Piure 
Scott galerijose išstatyta.

Paroda tuoj baigsis. Visi 
veikslai yra pardavimui ir 
einamomis kainomis.

Praeitų rudenį ši draugija 
skilo. Atsiskirusieji turėjo paro
dą Springfield, 111. Dail. M. ši
lai kis iš gub. Small gavo laiš
ką, kuriuomi kvietė jį prisidėt 
prie Illinois Academy of Fine 
Arts (atsiskirėlių grupės), bei 
Šileikis nepritarė jiems ir ne
prisidėjo prie jų draugijos ir
parodos.

Pasibaigus parodos laikui, pa
veikslai bus išsiųsti j kitus 
Illinois valstijos miestus. Rep.

neatsisakė patarnauti tiems, ku
rie jj kvirtė, jis visuomet 
rasdavo liuoso laiko nors ir 
prie blogiausių aplinkybių. Tad 
ir mes, darbo žmonės, turime 
rasti sau liuoso laiko ir ryloj, 
kovo G <1., daulyvauti V. Vai
tekūno jubiliejuje. B. Vaitekū
nas tarnavo mums per 30 me
tų beveik be jokio atlyginimo 
teatro srityje; jis- lošė, jis re- 
žiseriavo, žodžiu sakant, jis yra 
darbininkų klases, artistų pio
nierius. B. Vaitekūnas visuo
met buvo pažangus žmogus, tad 
jis savo ądeją parodys ateinan
ti uedčldienį savo jubiliejuje, 
būtent šių 
voliucija”.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETK1ST.AR 

Akiniai $4 ir aagftčiaa

h

*4
Peoples Furnitūrų Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

H 
M

M

M
McErlane išteisintas

dienų “Lietuvos Re

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Senieji ir jaunieji

M

M 
M

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už 

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Legvais mėnesiniai.-; išmokėjimais.

FYank McErlane, vadas Šal
tis butlegerių šaikos, kuris 

, buvo teisiamas Valparaiso, Ind., 
už nušovimą kabarete advokato 
l’Tancher, liko jury išteisintas. 
McErlane usgryžo Chicagon, 
bet jis sakosi ketinąs mesti but- 
legerystės biznį ir važiuoti ki
tur, nes esą jis nenorįs būti ant 
kiekvieno žingsnio areštuojamas 
policistų, kurie norį pasirodj-ti, 
kad ir jie “dirba.“

LSS. VIII Rajono vakare ko
vo 13 d., M. Meldažio svetainėj, 
pasirodys dvi spėkos, —senieji 
ir jaunieji. Senieji, kurie jau 
per daugelį metų dirba lietuvių 
scenoje, kurie net, taip sakant, 
scenoje užaugo, ir jaunieji, 
laip sakant, dar pražystantys 
žiedai, kurie dar tik pradeda 
save pareikšti ir kurių tikrasis 
darbas dar tik ateity pasireikš. 
Svarbu pamatyti kokį pamatų 
jie savo busiančiam darbui de
da, nes nuo gerumo pamato 
bus gulima spręsti kokį jie dar
bų atliks, šiame vakare tai bus 
galima aiškiausia pamatyti ir 
pasigerėti netik musų seniau
siais scenos darbuotojais, l>et ir 
jaunaisiais artistais.—S.

Vaitiekūno jubiliejus

priei- Siųs Ruthenbergo 
pelenus Rusijon

►4

M 
M

M 
M 
M

ru^fTURt f<*

M

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas t

1922-32 So. Halsted St.
( anai 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

] W0 [ARGE Sicrs

PRANEŠIMAS

Pereitą trečiadienį po opera
cijos pasimirė komunistų parti
jos sekretorius Charles E. Ruth 
enberg. Laidotuvių apeigos bus 
sekmadieny, o pirmadieny jo 
kūnas bus sudegintas kremato- 
rijoj. Pelenai gi busią pasiųs
ti į Busiją, kad jie butų palai
doti Maskvoje, sale Kremliaus, 
kur yra .palaidotas Leninas, o 
taipjau ir kitas amerikietis, 
Beed. •

Bytoj, kovo G d. Meldažio 
svetainėj, kaip žinia, įvyks Vai
tekūno ' jubiliejinis vakaras. 
P-as Vaitekūnas yra seniausias 
scenos darbuotojas, kuris bėgiu 
trijų dešimčių melų be paliovos 
ir su pasišventimu dirbo lietu
vių teatrui. To lietuvių teatro 
pionieriaus pagerbimui ir ren
giama vakaras. Kadangi p. Vai
tekūnas yra daug pasidarbavęs 
įvairioms Chicagos draugijoms, 
vaidindamas jų vakaruose, tai 
reikia tikėtis, kad chicagiečiai 
skaitlingai susirinks į jo jubi
liejinį vakarę.—N.

Vaitekūno gyvenimų 
apie tai jau buvo 

2” rašyto keletą kar
tų. Bet aš noriu prisiminti tik 
tiek, kad mes šių žiemą turė
jome įvairių “supraiz parčių”. 
Visokius žmones mes gerbėm, 
nors' ir labai mažai žinomų vi
suomenei, o kartais ir visai ne
žinomų. Daugelis iš jų galima 
priskaityti ir prie gyvųjų na- 
bašninkų. Bet mes jiems užde- 
davom garbės vainiką tai ypa- 
tiškais, tai draugiškais išroka- ■ 
vimais. Bet jau laikas yra at
skirti pelus nuo grudų. Mes.tu
rime pagerbti dar daugiau tuos 
žmones, kurie dirba visuomenei 
naudingų darbų, nes tai yra 
vienintelis jiems atlyginimas, 
kokį mes galime duoti. Aš ne
žinau ar rasis bent vienas- iš 
pažangių žmonių, kuris nežino
tų B. Vaitekūno ir jo darbų. 
B. Vaitekūnas per 30 m. yra 
apie tūkstantį kartų pasirodęs 
scenoje. Jis mus penėjo meno 
penu. Ar daug rasime iš dar
bininkų, kūne tiek daug butų 
pasišventę ir energijos turėtų? 
Ir tiek dirbtų be jokio atlygini
mo.

Viskas ką mes jam galime 
duoti, tai tik moralę paramų, 
dalyvaudami jo jubiliejaus va
kare. 'lai bus visas atlyginimas, 
kokį mes jam galime duoti už 
jo 30 metų sunkų darbą, 'lai 
bus moralė ir materiale pagal
ba, kuri jo sielą sustiprins ir 
senstančią energijų atjaunins. 
Visi Joniškiečių K Ii ubo nariai 
pagerbdami savo narį B. Vaite- 
žuną būtinai bus 
Meldažio svetainėj 
jubiliejantą. J. K.
J. W. Brijunas.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avc.
Boukvard 7589

nerašysiu

kovo G d. 
pasveikinti 
raštininkas

PADfiKAVONft

MARIJONA BEREVICAITĖ

Mirė vasario 26, 1927, pa
laidotu tapo šv. Kazimiero 
kapinėse. Dėkavojam musų 
dvasiškam kun. AlbaviČiui ir 
kun. Vaitiekaičlui. Grabne- 
Šianis ir mergaitėms gėlių ne
šėjoms; seserims Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčios 
už išpuošimą bažnyčios ir su
rengimą gražios procesijos. 
Graboriui Eudeikiui už gra
žų ir umndagų patarnavimą. 
Taipgi dėkavojam visiems da
lyviams palaidojime musų 
mylimos Marijonos dukrelės 
ir sesutės.

Ilsėkis musų numylėta duk
relė ir sesutė Šios šalies šal
toj žemelėj.

Liekame nuliudime
Motina, Seserys ir Brolis.

Joniškiečių L. K. K ii ubas remia 
B. Vaitekūno jubiliejų

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl 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
Pastebėki! mano iškabos 

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

Simpatiškas —
&
t

DR. H. J. MILLSTONE
Praneša, kad jis permaino savo ofiso valandas 

Kasdien nuo 11 ryto iki 8 vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

6326 Cottage Grove Avė. .
(Prieš Tivoli teatrą)

Visi telefoną,! Midway 3200 
Specialistas moterų ligų

Meno paroda
Nesenai atsidarė All-Illinois 

Artists Society draugijos alieji
nių paveikslų paroda. Paroda 
randasi 318 So. Michigan Avė. 
ant 5 lubų.

šioje parodoje. yra ir M. J. 
šileikio du paveikslai, šios dai
lininkų draugijos paroda nese-

Joniškiečių Kliubas rytoj, ko
vo G d., dalyvaus B. Vaitekūno 
jubiliejuje todėl, kad B. Vaite
kūnas per visų savo gyvenimų 
tarnavo ir tarnauja visiems 
progresyvioms darbininkams. 
Nežiūrint kokiose aplinkybėse 
jis gyveno, nors ir labai nuvar
gęs būdavo, bet jis niekuomet

TT

&

L

g

$

net

Dabar Pirmiau
tvirti, tai 
audru tins

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau 

ir išmokėdavau, ir buvau pristy^ę.s vilties, 
kad be pas veik siu.

Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 
nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t. 
t. neturėjau apetito ir neskanius atsirūgi
mus; abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man *tiek pasi
sekė surasti vaistus, vardu SALUTES 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 Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir 
naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, 
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 jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j 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 tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo
ki! taip:

s. SALUTES MANUFACTURING CO.
0 616 W. 31st St., Chicago, III., Tel. Boulevard 7351

tai visa daktarams

Mildos Teatras 
3140 So. Halsted St. 
Nedėlioję, Kovo 6tą 
S’ALVATION JANE 

Viola* Dana 
j aktų vodevilis. Juokų iki 

ausų. Ateikite visi.

GE R B. Naujieną fkai- [ 
tytojos ir skaitytojai j

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

MIKOLAS KURLIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 4 d., 8 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 66 metų amžiaus, 
gimęs Svainikų kaime, Smil
gių valsčiaus, Panevėžio aps. 
Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Dominę AndreŠiunie- 
nę, žentą P. Andresiuną, sū
nų Joną Mikalauską.

Laidotuvės įvyks koVo 7 d. 
iš graboriaus Radžiaus koply
čios, 3238 S. Halsted st. į Tau
tiškas kapines.

Visi‘a. a. Mikolo uKrliaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Badžius.

SELEMANA URBONIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu kovo 4 d., 9 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 36 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj. Gyve
no 12 metų Kenosha, Wisc., 
kur priklausė prie Lietuvos 
Balso Dr-jos. Patiko didelia
me nuliudime vyrą Kazimie^ 
rą ir dukterį Oną, o Lietu
voj tėvelius ir gimines. Jų 
namai yra 4324 S. Ashland 
avė., o kunils pašarvotas J. .L 
Zolp koplyčioj, 1616 W. 46th 
St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
kovo 8 d., 8 vai. ryto iš J. .1. 
ZoIįmj koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Selemanos Urbo
nienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Vyras ir duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Geresnis ir Pi- 
■ gesnis Už Ki- 
Ftu Patarnavi

mas.
J, F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4606-97 S. Hermitage Av.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

A ubu r n Avė.
CHICAGO, ILL.

EKSKURSIJA LIETUVON PO VADOVYSTE
DR. SIMAIČIO

Ar esi pasirengęs — išvykti Lietu
von, Gegužės 8 dieną, 1927, laivu 
“Lituania?”
Kadangi neperdaugiausiai beliko 
laiko tadgi, norintieji vykti su šia 
Ekskursija, kuriai vadovaus gerai 
žinomas chicagiečiams Dr. Šimai
tis, tuojaus kreipkitės dėl infor
macijų į Ekskursijos rengėjus.

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA
1616 W. 47th Street

Arba Tiesiog Į DR. ŠIMAIČIO Ofisą
4652 So. Ashland Avė., Chicago, III.

MONIKA JURŠIENfi
(Po tėvais Čeplaitė)

Mirė kovo 8 d.,'1927 m., 8:30 
vai. ryte, 28 metų amžiaus. 
A. a. Monika gimė Spring 
Valley. III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, tėvą Kami- 
mierą, brolį Andriejų ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
avė. Laidotuvės įvyks pane- 
dėly, kovo 7 d., 8 vai. ryte 
bus atlydėta į vš. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioj įvyks ąedu-' 
linges pamaldos už velionės 
sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Tėvas, 
Brolis ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

■>»

A'

TEOFILIS JESINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 d., 1927 m., sulau
kęs 66 m. amžiaus, Gimęs 
Lietuvoj, Raseinių mieste. Pa
liko dideliame nuliudime du 
sūnų Povilų ir Ignacų ir dvi 
dukteris, Aleksandrą ir Mag
daleną. Kūnas pašarvotas ran
dasi Oak Forrest, III., bus at
gabentas Chicagon.

Laidotuvės įvyks kovo 8 d., 
8:3(1 vai. ryto i.š šv. Kryžiaus 
bažnyčios, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o i.š ten bus nu
lydėtas į Rezurection Kapi
nes, Willow Spring, 111.

Visi a. a. Teofilio Jesins- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sunai ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Te). Blvd. 
5203.

3307

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas .

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Phone Boulevard 7314 
Pristatome 1 viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

I

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

NAUJIENŲ
Pinigu Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
NedčldieiHais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Rytoj P. Grigaičio 
paskaita

Kapitalistai ir beturčiai pirmų
jų krikščionių laikais

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

Announcements 
Pranešimai

Furnished Rooms

Šiandie motery vakarėlis
šiandie vakare Lietuvių Au

ditorijoj, maž. svet., bus SLĄ. 
«13l moterų kuopos draugiškas 
vakarėlis. Vakarėly yra prisi
žadėjusios būti visos kuopos 
narės, o jų yra didelis būrelis. 
Kuopietės yra linksmios, darbš
čios moterys, tad ir jų vakarė
lis bus kuolinksmiausias. Rus 
šokių, liet taipjau bus gražus 
programas, o ir užkandžių bus. 
Jos kvi°i'ia visus ir visas atsi
lankyti į jų vakarėlį ir kartu 
gražiai pasilinksminti.—Narė.

Hytoj ryte, kovo 6 d., 10 vai. 
ryto, Lietuvių Auditorijoj, bus 
ketvirta LSS. 4 kuopos paskai
ta. Pirmesnės paskaitos buvo iš 
gamtos mokslų, šį kartą bus iš 
istorijos, — apie kapitalistus ir 
beturčius pirmųjų krikščionių 
laikais. Skaitys d. P. Grigaitis, 
Naujienų Redaktorius. P. Gri
gaitis jau pirmiau yra keletą 
paskaitų davęs apie pradžią 
krikščionybės. Tiems klausyto
jams bus svarbu ypač susipa
žinti su laiko ekonominėmis są
lygomis, kad galėjus dar geriau 
suprasti krikščionybės esmę.

Visi kviečiami į šią paskaitą 
atsilankyti. — S.

Kultūros Ratelio susirinkimas bus 
šeštadieny, kovo 5, 2 vai. po pietų, 
1445 N. Oakley Blvd. Visos narės 
susirinkit. —Valdyba.

Liet. Keistučio Pašei pinto Kliu- 
ho susirinkimas įvyks septintadie- 
ny, kovo 6, McKinley Parko svet., 
lygiai 1 vai. po pietų. Nariai ir no
rintys prisirašyti prie kliubo pra
šomi pribūti paskirtu laiku.

A. J ūsas, sek r.

SVARBI PASKAITA
P. Grigaitis skaitys prelekciją te

moj “Kapitalistai ir beturčiai pir
mųjų krikščionių laikais”, sekina- 
dieny; kovo 6 <1., 10 vai. ryte, Lie
tuvių Auditorijoj. Visi kviečiami 
atsilankyti pasiklausyti šios svar
bios paskaitos. —LSS 4 kp.

ILGAS AMŽIUS

Nemirštantis Cervantes 
sakė savame “Don Quixo- 
te”: “Skilvys neša kojas”. 
Tai yra: viskas priguli nuo 
stovio jūsų skilvio. Jei jis 
yra geroje sveikatoje, jus 
jaučiatės gerai, irkiekvie- 
nas gydytojas pasakys

A. Visbaras atidaro 
.pastovią raštinę

Roseland. — Kovo 5 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Draugijų 
Sąryšio, kuris palaiko Aušros kny
gyną, trečios prclekcijos totnoje 
“Progresas ir jo trukdymas“. Skai
tys J. Kutaitis. Craine College tech
nikos studentas. Atsilankykite, su
žinosite daug naujų nežinomų da
lykų. įžanga veltui. —Komisija.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
kovo 6 d., 12 vai. dieną, Lietuvių 
Amlitorij’oj, 3133 S. Halsted st. Na
rini visi malonėkite pribūti, nes 
yra svarbus susirinkimas.

P. K., nut. rnšt.

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui, su valgiu ar be valgio, bi
le kokioj dalyj miesto. Meldžiu atsi
liepti laišku.

J. WALLACE
Y. M. C. A.

8th and Wabash Avė. 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

SĄLESMENŲ

Pagalios ir p. Vizbaras susi
prato. šiandie jis atidaro raš
tinę savam name, kurioje atli
kinės namų pirkimo — parda
vimo reikalus. Ponas Visbaras 
per keletą metų pastovios raš
tinės neturėjo, nors biznį darė 
pusėtinai didelį. Dabar jis nusi
pirko didelį apartamentinį na
mą su bizniu, 6409 So. Kedzie 
Avė. ir ten įsitaisė sau puikų 
ofisiuką. Jis, sako, labai norė
tų, kad jo draugai aplankytų jį 
ir įkurtuvių atsineštų.

Reporteris Pujia linki Visba- 
rui geriausio pasisekimo!

—Rep. Pupa.

Draugystė Atgimties Liet. Tautos 
Moterų ir Vyrų laikys mėnesinį su
sirinkimą kovo 6 d., 1 vai. po pie
tų, Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union avė.

B. Dubinckienė, sekr.

S.L.A. 260Marųuette Manor.
kpOpa laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, kovo 6 d., 2:30 vai. po 

V. 59th St. Visi nariai 
kviečiami susirinkti ir naujų 

atsivesti dėl prisirašymo prie 
jnijimo. —Valdyba.

pietų, 2136 \\ 
yra 
nariu 
Susivienijimo

S.L.A. 226 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 6 d., 2 vai. j>o 
pietų, Liuosybės svetainėje, 1822 
U’abansii^ave. Visi nariai ir narės 
būtinai dalyvaukite susirinkime, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui. —Rašt. K. čepulevič.

jums, kad tinkamas užlai
kymas skilvio ir žarnų yra 
būtinas dėl ilgo amžiaus. 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra gyduoles kurios pagelb
sti užlaikyti švariai žarnas 
ir prašalina iš kūno siste
mos visus užnuodintus ir 
nereikalingus produktus. 
Mrs. G. Forbes, Chicago, 
rašė mums gruodžio 3: “Ma
no motina turi 79 metus 
amžiaus, ji vartoja Trine
rio Kartųjį Vyną kasdien 
ir jaučiasi labai gerai. Ačiū 
už jūsų geras gyduoles!’1

Pereitą šeštadienį Dr-stė Lie
tuvos Kareivių turėjo maskara
dą. Publikos buvo nedaugiau- 
sia — apie tris šimtus pasipuo
šusių, kas yra visai nedaug. 
Ypač moterų grupės nė vienos 
nebuvo. Seserys Kareiviams at
simokėjo: kaip jus mums, taip 

buvo daug 
Draugijai 
nuostolių

bininkų Lygos Orkestras, p-lė‘ 
šalaveičikiukė ir p. ščiurna; bu
vo išpildytas neblogai. Prade-1 
dant programą Pakaušis pasa
kė prakalbą apie draugiją ir 
Rcgrašio rastus. Regrašis, gir-, 
(h, esąs parašęs tokių darbiniu-, 
kiškų, tokių proletariškų eilių,1 
kokių niekas kitas negalys pa-

mes jums. Dovanų 
ir visos išdalintos, 
nuo to parengimo 
nebus, — dar liks apie, šimtinė 
pelno.

stynyčioj arba pas gyduolių 
vertelgą, 1 butelis $1.25, 
sempelinis buteliukas pri
siunčiamas gavus 15c. per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. Dvejos gyduoles 
dėl kovo mėnesio: Trinerio 
Cold Tablets ir Trinerio 
Cough Sedative!

Sekmadienio vakare SLA. 
kuopos vakaras pavyko gerai. 
Publikos buvo nemažai. Progra
mas ilgas, bet neturtingas, — 
nesulyginti su pernykščiu.

Antradienio vakare buvo iiiė- 
nesinis SLA. 194 kp. susirinki
mas. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Priimtas visas tu
zinas naujų aplikacijų. Organi
zatorius nesnaudžia, o be to 
daug gelbėjo p. Vitaičio pra
kalba ir kuopos vakaras, šia
me susirinkime buvo biskis gin
čų už bendrą frontą prieš fašis
tus. Tie musų tavorščiai moka 
gražiai deklamuoti, tai ir per
varo savo sumanymus. Bet ne 
visur jiems tai sekasi. " Prieis 
galas ir čia, — ir kuogreičiau, 
tuo kuopai bus geriau ir svei
kiau.

—Naujienų Reporteris
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

Iš Burnsidės kampo
Apie senus ir naujus dalykus.

burnsi- 
slogutis

JOS. F. SUDRIK
RAD1OS, P1ANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Paskutiniais metais 
diečius prislėgė piktas 
—“kiauliškosios partijos” atsto
vui susimobilizavo į šio kampe- 
lio draugijas ir kuopas ir nori 

įsukiaulinti visą apielinkę. Su- 
kiaulinimo darbas yra varomas 
visokiais budais ir dėl pikto 
kiaulinto.ių dūko, niekas nebe
nori su jais grumtis. Kenčia 
ramieji burnsidiečiai ir laukia 
gal užpus kada nors tinkamas 
vėjas ir išblaškys kiaulintojų 
paleistas miglas. 

♦ ♦ ♦ -

svetainėje, įvyko koncertas, su
rengtas Liet. Apšvietus ir Dai
lės draugijos. Be kiauliškumo 
neapsieita nė šiame koncerte.

! Programą išpildė Jaunų Dar-

TURIU PARDUOTI
Savo $900 vertės grojiklj 
pianą, taip kaip naujas už 

$165
Atsišaukit 

šiandie arba Nedėlioj 
iki 6 vakare 

AMERICAN STORAGE 
HOUSE

2216 W. Madison St.

Jei jus esate pardavinėję ata
ką, bonus, apdraudą arba Real 
Estate surasite musų pasiū
lymą labai lengvą. Augštos ,rų- 
šies prapestės, įrengtos ir ne
įrengtos, pagal Illinois Cėntral 
elektrinį geležinkelį, važiavimo 
tiktai 28 minutes iš vidurmies- 
čio, su-visais įrengimais. Ce
mentinės gatvės, gražus parkai, 
gražios lempos gatvių apšvieti
mui, golfo laukas, forest pre
serve ir Calumet upė. Jums ne
būtinai reikia būti pirmaeiliu 
salesmenu. Musų savastys par
siduoda lengvai. Musų pasiūly
mas patinka skeptiškiausiems 
Žmonėms.

1Lietuvos Sūnų No.
paprastą mėnesinį su

sirinkimą šeštadienio vakare, kovo 
5, p. Petro Lukošiaus svet., 4531 S. 
Paulina st. Visi nariai yra kviečia- 
hii susirinkti ir naujų narių atsi
vesti dėl prirašymo prie draugijos.

Valdyba.

Draugyste 
laikys savo

Lietuvon Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas įvyks kartu su Simono 
Daukanto Dr-slės susirinkimu ne
dėlioję, kovo 6 d., 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st. Gerbiami draugai ne
pamirškit šito susirinkimo.

K. J. Dėmereckis, lašt.

Draugišką vakarėli su šokiais, 
programų ir užkandžiais rengia 
SLA 134 moterų kuopa šeštadieny, 
kovo 5 d., Liet. Auditorijos maž. 
svetainėj. Pradžia 8 vai. vak. Visi 
kviečiami atsilankyti į šį linksmą 
vakarėlį. —Valdyba.

PUIKUS VAKARAS
Rengia S. L. A. 226 kuopa 

Subatoj, Kovo 5, 1927 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 6:30 vai. vakare 

Kviečiame visus į šį puikų vakarą
KOMISIJA

Lietuvių Piliečių Brolijos 
Kliubas rengia dailę parodą su 
Vaizbos darbais, Balandžio-Ap- 
ril 26; trauksis iki 3 dienai Ge
gužio, 1927 m., Lietuvių Audito
rijoj. Kas mylėtų prisidėti prie 
dailės parodos savo darbais, dėl 
platesnių žinių kreipkitės prie 
rengimo komiteto.

L. GEDGAUDAS
702 W. 31 St., Chicago, III.

Tel. Yards 3694

PRANEŠIMAS

lie-ANGLIAKASIAMS ir visiems 
tuviams katrie norite apsigyventi 

i yti ir tas jo eiles surinkusi Chicagoj. Aš dirbau mainos® 16 
Proletaru Meno iHiioiin ir dn ,netų’ ,ikau 8Ufe’St&s. Nebetekęs 11 olėtai ų Meno UI augi ja U «a-,mainose (larbo apgyvenau Chicagoj. 
bar norinti išleisti neva kny-'Ir esu laimingas, “turiu savo namą 
ga, bet tam darbui neturį pini- puikiausioj lietuvių kolonijoj, arti 
gų. lodei, sako, gerbiami Cll’au-t daiktų krautuvę, duodu kožnam go
gai, pakrapštykit kišenius ir ’ ’ " ’ ~
sudekit tam “prakilniam” dar
bui. Aukų sudėjo apie $20.

Surinkus aukas ir užbaigus 
programą, pirmininkas ėmė iš
metinėti publikai ir net niekin
ti ją už tai, kad pradžioj pro- 
gramo, kai dainavo Internacio
nalą, didesnė publikos dalis ne
atsistojo. Stiko: “Ar jūsų užpa
kaliai yra prikalti prie krėslų, 
kad negalit atsistoti tokią šven
tą giesmę giedant? Kad dau
giau to nedarytumdt!” 

žmonės susiraukė ir išlengvo 
rugojo: “Daugiaus mes pas jus 
nė neisime! Kai pinigų gavo, tai!

RENDAI RUIMAS dėl 1 vaikino, 
$4 į savaitę, o dėl 2, $7 j savaitę. 
5814 So. Sacramento Avė. Telefonas 
Hemlock 5137.

ANT RENDOS kambarys dviem 
vaikinams arba dviem merginoms, 
Margaret Swift, 3423 W. Schubert 
Avė. Tel. Belmont 3444.

ANT rendos khmbarys. 6107 So. 
Rockwell st.

RENDAI 2 kambariai dėl gerų 
vaikinų, su valgiu, 3532 So. D>we 
avė.

RENDON apšildomas kambaris 
vienam ar dviem vaikinam. Yra ga
ražas ir telefonas. 6551 S. Talman 
avė.

GRAŽIAI furnišiotas, garu šildo
mas frontinis kambarys rendon. 
3011 Emerald avė., t floor front. 
Phone Boulevard 10192.

RENDON kambarys, šviesus 
su visais patogumais', prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vyrų 
ar merginų. Su valgiu ar be.

6736 S. Campbell avė.
2 lubos

EKSTRA DIDELIS KOMISAS 
IR CASH BONAI

LABAI GBEITAS PASIEKIMAS
ATEIČIAI DEL GERŲ VYRŲ

RADIO SETŲ BARGENAI

1927 modelio, Console typo, gra
žaus riešutinio užbaigimo, įdirbtas 
“super speaker”. Yra vietos dėl ba- 
terių, 5 tūbų balso priimtuvas. čia 
yrk naujas tavoras originalėse dirb
tuves pasiuntimo dėžėse, 
parduota už neužmokėtą 
perlaikymą. Kainos $39.50, 
originalės vertės.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
lioj nuo 10 iki 5 po pietų.
CONTINENTAL VVAREHOUSE CO. 

2213 So. LaSalle St.

Turi būt 
sandėlio 

% ją
Nedė-

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

VYRŲ ir moterų, $50 iki $70 į 
savaitę algos arba komišino, ne 
real estate arba bonų biznis, nėra 
konkurencijos pardavinėjime, musų 
pasiūlymą tik reikia sumaniai per
statyti. Mes išmokinsime jus.

10 So. La Šalie St.
Room 601

Jus gausit nuo musų tikrą 
koperaciją, nurodymus, skelbi
mus, pri va tiškus automobilius 
ir patyrusius vedėjus dėl už
baigimo jūsų parduotų savas
čių. Daleiskit su jumis apie tai 
pasikalbėti. Atsilankykit ir pa- 
simatykit su manim, jus džiaug
sitės tai padarę. Atsišaukit tik
tai prieš pietus.

160 N. La Salio St., R«om 922

ATLANKYKIT musų naują bar- 
genų departamentą, čia randasi di
delis pasirinkimas fonografų, up- 
right, grojiklių ir grand pianų. Tie 
instrumentai yra paimti į mainus 
ir yra pilnai garantuoti, štai kele
tas tų bargenų: 25 fonografai, $19, 
7 Upright pianai po $25, 8 grojik- 
liaį pianai po $100. $5 įmokėjus 
pristatysime į jūsų namus bile ko
kį instrumentą pirktą iš Bargenų 
Departmento. National piano Stores, 
Ine., 2332 W. Madisoh si.

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKIA patyrusių 2 moterų 
prie sortavimo skudurų.

Kreipkitės:
CENTRAL PAPER (STOCK

COMPANY
2435 Elston Avenue

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo •dviem dienom į savaitę. 
3551 S. Halsted st. Emina Purnialis.

Matykit Mr. LANGLEY

Arba atsišaukite į musų sky
rių nuo 5 iki 8 vakaro.

3400 W. 26 St., 2 fl.

McCormack reikalauju 200 
vyrų su šeimynomis. Čia yra 
tikra proga, apie kurią jus gal 
tik sapnuojate, losima tyki t su 
Mr. L. Julian, 1739 S. Halsted 
St Box 884.

, Automobiles
PARDAVIMUI Ford Turing Ka

ras 1924 metų, pigiai, nes neturiu vie
tos kur pastatyti. 416 Hart St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių ir visokių 
smulkmenų štoras, geroj biznio vie
toj, gausit bargeną. 922 W. 33 St.

PARDAVIMUI bučernė, savaiti
nių įplaukų $1^00. Geroj vieloj, 
svarbi prięząstis pardavimo, šaukit 
Boulevard 9712.

riausj tavorą ir -eriausį patarna
vimą.

Katrie norite pirkti namą, lotą ar
ba" statyti namą, aš duosiu teisingą 
patarimą, bo aš pats esu patyręs ir 
plačiai šiame centre pavažinėjęs. 
Chicagoj yra darbininkų ir kitokiuo
se užsiėmimuose ir labai smarkiai 
auga. Dabar yra laikas pasinaudo
ti. Norintys plačiau žinoti, klaus
kit laišku, įdedami pačto ženklelių 
atsakymui, arba ypatiškai atsilanky-j 
kit susipažinti. '

ANTON S1RATAVICH, 
2553 W. 69 St., Chicago, III.

REIKIA jaunos merginos abel- 
nam namų darbui. Nuolat darbas. 
3625 Lexington st. Vau Bu re n.s 2589

RE1 KALINGA moteris dirbti 
boarding house. 5708 W. 65 St., 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

DVIEJŲ SMARKIŲ BEAL 
ESTAE SĄLESMENŲ

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, 
Koom 503 

32 W. Washington St.

EXTRA! Pardavimui bučernė ir 
grosernė už cash arba mainysiu į 
Cottage, lotą, šaukit

Tel. Boulevard 0668

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, arba mainysiu 
ant mažo namo.

4605 So. Paulina St.

Personai
Asmenų Ifško_________

. akc.l v«4| PAIEŠKAI? apsivedimui alergi
jai! mandravoja... galėsit mand- nos ,u,<) V? nL csu vajk.1". nas 32 m. Nerūkau u“ nevartojuravot sau vieni! 1 . _ .

♦ * * į namą ir name turiu biznį
Neapsiejo be kiauhskumo ir -• • •*

protestą rengdami. 10 d. vasa
rio K. of P. svet., buvo atsi
prašant prakalbos, protestui 
prieš fašistus.* Rengė 11 drau
gijų ir sukvietė 25 žmones, įs
kaitant į tą skaičių ir pačius 
spykerius. Spykeriais buvo du 
komunistai — 
ir V. Andrulis.

Spykeria i 
jiems norėjosi 
kaulyti ųukų ir tą rolę pasiėmė 
sau Graičunas. Sako, čia jus, 
gerbiamieji, turit sudėti pinigų. 
Aš, sako, negaliu aukoti, nes 
man peikia gyventi; tie žmonės 
(sakė rodydamas pirštu į And-

I ll«.> iivi UttHU aa ■ > v/ > a > j

i svaiginančių gėrimų. Turiu savo 
j — štorą

& Engraver. 
Čia yra gera proga atsišaukti ge
rai merginai. Gerai butų, kad mer
gina atsišauktų daug maž pasitu
rinti. Su pirmu laišku prisiųskit 
savo paveikslą. Platesnių informa
cijų suteiksiu per laišką. J. F.Z., 
P. O. Box 21, Foley, Alabaina.

IEŠKAU partneriu dėl budavoji- 
mo namų. 1600 S. Wood st.

Dr. Graičunas

papasakoję kas
papasakot, ėmė

koti, nes ir jie turi savo reika
lus ir turi gyventi, — tai jus 
aukokite! Ir darbininkai krapš
tė savo kišenius ir dėjo, kad 
kiauliškos partijos komisarai 
galėtų gyventi! — Reporteris.

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

Reikia dviejų vyrų, kurie kal- 
,ba lietuviškai, turi mokėti va- 
‘ žinėtis su savo karu, turi būt 
teisingi, punktuališki ir visuo- 

| met būti prie savo darbo. Jei 
norite uždirbti daug pinigų, 
pardavinėjant real estate, jei 
norite tapti nepriklausomingu 
nuo puničavimo laikrodžio. Jei 
norite kada nors- likti bosu sa
vo gyvenime, neturint boso ant 
savo sprando visų amžių, atei
kite, pradėkite, pardavinėkite 
real estate. Mes nurodysiu! kaip 
tai galima padaryti. Pasimaty- 
kit su manageriu.
J. N. ZEWlvRT & COMPANY 

4377 Archer Avenue.

REIKALINGI keit real estate 
salesmenai, su arba be patyri
mo, darbštus vyrai gali uždirb
ti virš $500 į mėnesį.

WA1TCHES BROS. CORP.
10756, Michigan Avė.

PARDAVIMUI čebatų taisymo įs
taiga. Visos mašinos elektra varo
mos. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 1400 S. Campbell avė.

Furmonų ir Darbininkų 
Mašinistų ir Mechanikų

REIKIA dėl specialio darbo 
tiktai tris vakarus į savaitę, va
landos nuo 7:30 iki 9:30 arba 
nuo 8 iki 10 vakaro. Gera mo
kestis tiems, kurie tiks tam 
darbui. Atsiųskit savo vardą ir 
adresą. Naujienos, 1739 So.

Halsted St. Box- 885.

RENDON storus, garu šildomas, 
tinka dėl mažo biznio. 6999 South 
Rock\vell st.

ANT rendos Halas ant “beauty 
sbon“, arti bažnyčios, Brighton 
parke. 4490 So. Washtenay avė. į

RENDAI štoras, karštu vandeniu 
apšildomas, geroj vietoj. 4934 W. 
15th St., Cicero, III.

Furnished Rooms
KAMBARIS dėl rendos, visi pa

togumai yra įrengti. Ne mažas kam
baris ir ši vėsus, pečium apšildo
mas. Phone Rep. 6749, 2434 W. 
69 st.

RENDON ruknas 1 arba 2 vaiki
nam; yra elektra, telefonas. 1308 S.' 
49th Ct., Cicero, III.
■............. . . ......................... .....R

l LIETUVIŲ HOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 į savaitę, be valgio $3 ir aukš- 

|čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

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

AT YDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilną arba dalį laiko darbą. Atsi- 
šukit ir pasikalbėkit su Mr. ('lemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

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

LIETUVIŲ darbininkų, į 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge- 

mokestis. Atsiųskit savo var-ra

1739 S. Halsted st.
Box 880

| REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, gerame stovyje, pigiai, greitam 
pardavimui. 2300 W. 23 St., 2 lubos 

f

PARDAVIMUI rakandai: pianas, 
stalas, 2 pečiai ir kili daiktai. Par
duosiu ‘visu# arba po vieną. Fialas 
ant rendos 6 kambarių už $35 į 
mėnesį.

2921 W. 38th Place
2 lubos.

PARSIDUODA vėliausios ma
dos rakandai penkių kambarių: 
sekličios setas ir daugiau smul
kesnių; Galima gauti rendą ir 
kambarius.

2136 W. 22 St. 3 11. frontas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
dėl padarymo vietos už $70, cash 
$25, o kitus išmokėjimais į 4 mė
nesius. Vaitonis, 6512 S. Halsted st.

PARDAVIMUI player pianas, ma
žai vartotas, aržuolo medžio, labai 
pigiai nupirksil. .I. Mantriiuas. Tel. 
BumboljJl 0150.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
ar be namo; gera vieta dėl bučer- 
nės. 6807 S. Racine avė.

PARDUOSIU arb<. mainysiu 
automobilių biznį, garažą. Kas- 
turi namą arba lotus, pašaukit 

Boulevard 6170

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

1439 So. 49Gt.

•PARDAVIMUI saldainių štorelis 
ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir narna arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl' vaisti
nės. 2900 \V. 40 st.

$800; vertės grosernė $1500; 
parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio, yra -geras biznis, 
pigi renda.

5014 So. Western avė.

PARDAVIMUI kostumeriška siu
vimo, valymo ir pataisymo dirbtu
vė, geroj vietoj, ant bkniavos gat
vės. Parduosiu pigiai. 1212 Archer 
avė,

DIDELIS bargenas; |M?karnė su 
namu, ant gerų 'išlygų, su mažais 
pinigais. Krauczunas, Tel. Ilemlock 
0276.

GROSERNĖ su namu arba vieną 
biznį, parduosiu arba mainysiu ant 
loto, ar cottage. Prospect 2559.

TURI bul parduota į dvi dienas 
už $125 grosernė. Renda $22, gy ve
nimui 3 kambariai. 1814 Canalport 
avė.

PARDUODU groserny ir kondžių 
krautuvę pigiai. 1434 S. Sangamon 
str.

KANARKOS. Dclei stokos vietos 
išparduoda kanarkas visai pigiai. 
2031 \V. 19 St., pusė bloko nuo 
Robey. Motiejus Stankus.

ęContinūed on page 8)
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

(Continued from page 7)
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sernė, su namu ar be namo. Esu 
priverstas greitu laiku parduoti. 
Turiu kitų biznį. 2611 W. 14 St. 
Ph um- Lafayette 7219.

PARDAVIMUI chily (?) par- 
lor ir minkštų gėrimų. Turiu 
du bizniu, noriu vieną parduo
ti. Gausit dideli bargrnę.

) \v

TI RI būt 
nas, vieta gera, 
progos.

parduotas restora

PA RDAV RIMUI Seni Lumberiai 
pakaktinai 4 kambarįių namui ar 
garadžiui pastatyti. Parduosiu pi
giai, o taipgi arklį ir vežimą.

416 Hart St.

PARDAVIMUI pigiai minkštų gė
rimų užeiga, pusę arba visų, nega
liu dviejų užeigų valdyt, nes kitų 
užeigų gavau apsivesilamas. Gera 
vieta, ’> bloko nuo (’.hicagos ru- 
bežiaus; aukso proga geriems žmo
nėms. Tel. Ihilhnun 9819, 12318 So. 
Halsted st., C.alumet Park, III.

KRIAUČIŲ storas ant pardavimo 
arba dalis, fikšerius ir kilus daly
kus pačiam reikia turėti. Vieta yra 
išdirbta tik pageidaujam, kad pa
vienis butų arba savo darbų ir biz
ni gerai žinotų. Meldžiu atsišaukti 
j Naujienų Skyrių, 3210 S. Halsted 
st. Bos 2L“.‘.

PARDAVIMUI gresernė su fikče- 
riais arba vienus fikčerius. I4j|2 S. 
Honore st.

Exchangre—Mainai

EXTRA MAINAS
IŠSIMAINO 2 flatų mūrinis na

mas, L ___"
karų garažas, netoli 63 St. karų li
nijos, prie Mozart SI. Mainysiu j 
bučernę, groaernę, lotų ar mažes
nį namų. Atsišaukit 

Hemloek 5939

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TRYS NAUJOS krautuvės prie 
State St., netoli 73 st. Mainysiu į 
2 arba 3 apt. niimą. įplaukų apie 
$3000 j melus, šaukite Triangle 
4110. \

8 KAMBARIU rezidencija prie 
Huinboidl Parko, 2 karų garažas, 
gatvė ir elė cementuota ar apmo
kėta, Rock Island ir elevatorių 
transportacija, kaina 88900, ensh 
$1000. Triangle 1110.

GERI AUSIS pirkiny s in (’.hntham 
Fiehl, 21 fintų namas, 6 I ir 18-3, 
vendų $18,700. Mainysiu j gerus 
.'irtus arba pirmus ar antrus mor
gičius. šaukit 'l'riangle 4110.

PARDAVIMUI pigini 2 nauji 
namai, vienas 8, kitas 4 flatų, 
N. E. kampas (>(> St. ir Fairficld 
avė. Viskas naujos mados įtai
syta. Parduoda hudavotojas.

Republic 1151.

2 FLATV mūrinis namas, 5—5 
kambarių, aržuolo Irimas, karštu 
vandeniu šildomas, kaina $13,000, 
cash s2000.

MŪRINIS bungalovv, 5 
f linais šildomas, 30 pėdų 
na $7200, cash $1300.

30 pėdų lotas, netoli 
Parko, 
$1500.

kambarių, 
lotas, kai-

Marųuette 
yra visi įtaisymai, kaina

40—30 pėdų lotai, netoli Mar- 
ąuette Parko, yra visi įrengimai 
apart gatvės, kaina $785, jus galit 
iprkti 3 lotus ar daugiau, Mi įmo
kėti, kitus lengvais išmokėjimais.

Prie \Vestern avė., 10 flatų 
krautuvės, viskas išrenduota, 

į lotus, mažesnį namąPlyšiu 
cash.

ir 3 
mai- 
arba

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Misccllaneous
įvairus

BARGENAI EXTRA MAINAI TIK $400 ĮMOKĖTI

A. N. MASULIS 
6641 So. \\Vestern avė.Kepublic 5550

$1500 ŽEMIAI' KAINOS
1625 So. 4!>th (’t., Cicero, netoli

karštu vandeniu šildomas, 2 Douglas Park elevatorio, gražus 2
flatų namas, 6—7 kambarių, mūri
nis, 2 karų garažas, viskas išren- 
duota. Saukit Rockvvrll 2290 arba 
Pasimatvkit su MR. L. SHVEGZDA, 
1631 So. 491h Ct.

PARDUOSIU ar mainysiu, 85 ak
rai Illinois valstijoj, 8 kambarių 
namas ir kiti gerj budinkai. Ran
dasi pačiame mieste ant gero ke
lio, sodnas, upelis bėga* per ganyk
lų. žemė lygi ir visa dirbama. Vi
sos mašinos gerame stovyje, 4 ark
liai, 5 karves, 4 kiaulės, 7 žąsys, 
3 kalakutai, 150 vištų, clear (be 
morgičių); priimsiu mimų Chicagoj 
ar kitur.

Kreipkitės:

niu būti parduotas pirmos kle- 
sos kųtik pabaigtas dviejų pagyve
nimų mūrinis namas, po 6 kamba
rius, miegami kambariai, tailių 
sienos vanų ruimuose, karštu van
deniu apšildomas, vėliausios mados, 
randasi 7007 So. Artcsiaii avė. Sa
vininkas J. Radęs, Columbus 8378.

5211 S. Halsted St.
2 fl. front 

Tel. Y arda 6657

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas 2 po 5 kambariai kam 

j reikalingi; 3 miegami kambariai, 
karštu vandeniu šildomi, gatvės Iš
mokėtos, įtaisymai šios mados, gra
ži vieta.

6836 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui cottage, 5 
ai Iki mainysiu

ir 4 ruimų, cash 
Į lotą ar tarmę.

Halsted st.

BARGENAS. Pardavimui naujas 
muro namas 2 po 6 kambarius, kar- 
’tu vandeniu apšildomas, randasi prie 
Vienuolyno, gražioje vietoje, nevisai 
baigtas. Pardavimo didelė priežastis, 

įtik $13,500. Savininkas
6352 So. Claremont Avė. 

1-mos lubos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

WESTERN AVĖ. LOTAS UŽ $5500

Tur būt parduotas i 5 dienas, šis 
lotas randasi ant VVestern avė. prie 
72-ros, vertas $7500. Atsišauk pas

A. SALDUKAS 
1100 Archer avė.

2 LOTAI ant Kedzie ir (>6th St. 
už $12,000.

9 KAMBARIŲ namas ant 41 St. 
ir Campbell avė. už $4,500.

LOTAS ant 63rd St. tik už $2,5(M).
2 FLATŲ namas, 6 ir 3 kamba

riai — $5,000.
2 LOTAI ant California avė. ir 

44-tos, 50x125 — $8,500.
Ant šių praperčių priimsiu bu- 

černę, automobilį ar pigesnį 
mainus. Atsiškukit pas

A. SALDUKAS 
4100 Archer avė. 
Tel. Lafayette 6719

SPECIALUS BARGENAS
Naujas 6 kambarių bungalow, 

$9000, pirmas morgičius $4500, ant
ras $1500. Imkit busą prie 46 ir 22 
iki VVesle^ Avė., 2 blokai j rytus nuo 
Oak Parko. Savininkas

J. RWNIL x.
3612 Wesley Avė., Berwyn

lotų i

Norintiems 
Svarbu Žinot

KAS turit dviejų flatų namų apie
linkėj Marųuette Manor arba Au
burn Park, o norėtumėt mainyt ant 
keturių flatų; naujas moderniškas 
namas Auburn Park kolonijoj. No
rinti susižinoti, kreipkitės adresu 

. 6218 So. Rockwell st.
Tel. Republic 7129. V. B.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nori parduoti tris gerus biznio kam
pus, visus sykiu ar skyrium. Grei
tiems pirkėjams pigiai atiduosiu.

1659 W. 21st Street 
2059 W. 21st Place 
1701 W.,14th Place

Visos sąvastys su geromis 
komis.

VVIERENGA & OTTENHOFF 
z 1837 Roosevelt Rd.

Ganai 1294

įplau-

SPECIALIS BARGENAS
2 FLATV muro namas 3 metų 

senumo, 6x6 kamb. Karštu van
deniu atskirais Arco boileriais Šil
doma. Visi įtaisymai. Linas mor
gičius $6000, antras $3,750. Randa
si 2 bloku nuo šv. Antano bažny
čios. Reikalingas pinigų priimsiu 
geriaus; pasiūlymą. Atsišaukite:

A. W. K ALFAS
1817 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA naujas namas 2512 
W. 63 st., Storas, 3 r. užpakalyje, 6 r. 
flatas, 2 ofisai ant 2-rų lubų, 2 karų 
garadžius. Priimsiu morgičius arba 
lotus už pinigą, veikite greit, nes 
riu apleisti šalį.

Phone Prospect 3684

tu-

BARGENAI prie .vienuolyno, 6 
kambarių medinis 
$7,200.

2 FLATŲ P<> 4

bungalovv, kaina

2 FLATŲ po 4 kambarius mūri
nis namas, abu flatai apšildomi 
karštu vandenių; kaina $11,000.

2 FLATų po 6 kambarius, naujas 
mūrinis namas, pastatytas ant 50 
pėdų loto. Kaina $15,500.

8 LOTAI už $2,400. Tie lotai ran
dami 2 blokai nuo Archer avė.

Del platesnių žinių kreipkitės: 
Western avė. Realty Co.

6953 So. Westem avė.

TIKRAS PIRKIMAS

Kas nori 2 flatų mūrinį namą, 
geriausiame padėjime, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi ant Thru st. geriausioj* vietoj 
ant Brldgeporto. Savininkas nori 
greitai parduoti su mažu |mokėji- 
inu.

3332 S. Union avė.
1 fialas

COTTAGE 6 kambarių ir dengtąs 
porėtus, yra skiepas ir užpakalyj 
daržas, 714 W. 17th PI.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
hungalnv. Apleidžiu miestų, par
duosiu pigiai. 7019 S. Talman avė.

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

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

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.

BUNGAL0W 5 kamba
rių ant 69th ir Wašhtenaw 
Avė., šiltu vandeniu apšil
domas, gražiausiai įrengta. 
Kaina $7,800.00.

Nedėlioj atdara 
visą dieną

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

Pavasarinei Bargenai
NAUJAS mūrinis namas po tt' 

kambarius, karštu vandeniu api 
domus flatas, garažas dėl 
lotas 37x125. Randasi 
Parke.

2 karų, 
Brighton

mūrinis namas po 
karštu vandeniu tipšil-kambarius, 

domus flatas, graži vieta Brighton 
Parke.

4 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas dėl o ka- 
,rų, graži vieta Marųuette Manor. 
6601 S. Rockwell st. ,”

4 PAGYVENIMŲ kampinis namas 
po 5 kambarius, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 75 X125. Prie 
parkų ir mokyklų, randasi Chicago 
Lawn.

2 NAUJI bungalovvai, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa
gal vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parke.

2 PAGYVENIMU naujas mūrinis 
namas, po 4 ir 4 kambarius, tik 
užbaigta būdavot, randasi Brighton 
Parke.

ne visai nauji, 2 pagy- 
4x4 kambarius, graži

2 NAMAI 
venimų po 
vieta, randasi Brighton Parke.

Tuos visus namus parduosiu pi
giai ar mainysiu ant namų, biznių 
ar lotų. Jeigu tičnsta neišsirinksit 
iš musų gatavų namų, tai mes pa- 
budavosime kokis tik 
tiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer

Lafayette 7671

tamstai pa-

ave.

BRIDGEPORTE
Pardavimui nauji moder

niški du gražus namai, tik 
2 beliko, pasiskubink, nes ir 
utie bus parduoti greit. 
3205-7 So. Auburn Avė. 2 
augštų, nauji mūriniai na
mai, 2 po 6 kambarius gy
venimai, karštu vandeniu 
šildomi, aržuoliniai trimin- 
gai ir grindys ir kiti visi vė
liausios mados įtaisymai. 
Kaina žema.

M. J. KIRAS 
3885 So. Halsted St.

PARDUODU muro namą, 
4l/o metų senas, ant Washte- 
naw prie 60 gat. 2 flatai po 5 
kamb. Miegami porčiai, 2 atski
ri furnasai, 2 karų medinis ga
ražas, ele cementuota ir užmo
kėta, $13,500; cash $4,000.

Kreipkitės:
S. Paszkewicz 

6345 So. Califomia avė.
Hemloek 4555

LAIME JŪSŲ DURIS 
BALDO

BARGENAI PADARYS 
JUMS PINIGŲ

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.

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

8 FLATŲ mūrinis namas 
po 6 kambarius, su 
įtaisymais, {mokėt $1,500. 
Savininkas mainys ant bu- 
černės arba kitokio biznio. 
Priims lotus už pirmą įmo- 
kėjimą.

visais

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

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 ‘ 
&ZCO.

Real Estate Investments
5833 So. Western Avė.
Phone Hemloek 6151

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis, 2—4 flatų, 

yra elektra, gasas, vanos, geroj 
vietoj, cash reikia $500, remkis j 
mėnesį atneša $40, išmokėjimais po 
$20 į mėnesį. Specialis bargenas

$4400
2 AUGŠTŲ, murinlš, 2—4 kam

barių flatai, moderniškas, geroj 
vietoj, cash reikia $2,000, kitus kaip 
rendą. Didelis bargenas

$8850
2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—6 kamba

rių flatai, moderniškas, platus lo
tas, geroj vietoj, cash reikia $3,000. 
Didelis bargenas

$13700
MAHQl)ETTE MANOH

AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 
2—5 kambarių flatas, platus lotas, 
geroj vietoj, cash reikia $3000. Ki
tus kanp rendą. Didelis bargenas

$11800
2 AUGŠTŲ, mūrinis, 1 krautuvė, 

3 flatai, garu šildomas, labai ge
ras investmentas, parduosiu labai 
pigiai. Arba mainysiu į’ mažą pri
vati namą.

Mes turime gasolino stotis ir ga
ražus pardavimui arba mainymui į 
privatinius namus. Mes pastaty
sim jums naują namą ir priimsim 
jūsų seną namą į mainus.

B. R. PIETKIEPICZ 
and CO.

26(18 W. 47 st.

REIKALAUJU PIRKTI
' V'

Praperčių Bridgeporto apie- 
linkėj, Brighton Park, South 
West Side ir South Side. Tu
riu didelį skaičių pirkėjų bei 
financerių, reikalaujančių pirk
ti namų ir biznių. Agentai ne
sikreipkite tiktai savininkai. 
Jeigu jūsų teisinga kaina pra- 
pertei arba biznio bus parduo
ta į penkias dienas.

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, karštu vande
niu šildomus, 
\V. 33rd str.

moderniškas. 1722

IŠSIMAINO 3 fintų puikus muro 
namas, po 6 kambarius, su 2 karų 
garažu; mainysiu ant didesnio na
mo.

IŠSIMAINO bizniavus muro na
mas, 2 storai ir vienas fiala?;, mai
nysiu ant privačiu namo, loto, bu- 
černės arba ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO namus su groscrio 
bizniu, mainysiu ant pri.vačio na
mo, nepaisant apiclinkės.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, South Sidčj, po 5 ir 6 kam
barius, su 2 kuru garažu; mainy
siu ant mažesnio namo, nepaisant 
apiclinkės. /

IŠSIMAINO bizniavus namas, sto
ras su 4 f lutais, mainysiu ant pri
vačiu namo, loto, bučernės arba 
ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO pelninga 300 akerių 
failini, mainysiu ant namo, nepai
sant apiclinkės.

IŠSIMAINO lotus Aurora, III. 
■)5x1«V), mainysiu ant bučernčs.

IŠSIMAINO 2 fialų puikus muro 
namas, po 4 kambarius; mainysiu 
ant cottage tolinus iš miesto.

IŠSIMAINO kampinis
34 y 125, ant automobilio.

PARDAVIMUI gražioj apielinkėj 
lotas. 30x125, greitam pardavimui 
už $2,750, daug daugiau vertas. Su 
viršminėtais . reikalais kreipkitės 
pas

Pardavimui 
mūrinė bungalovv, 
Mnrųūette 
išvažiuoti 
$4,750“, su 
sius kaip 
pas

pigiai 4 kambarių 
randasi netoli 

Park. Savininkas turi 
j Lietuvą, parduoda už 
$400 įinokėjimo, o liku- , 
rendą. Greitai atsišaukit

A. LAWRENCI 
(1951 S. Union avė.,

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.

lotai)

F. G. LUCAS & CO.
1108 Archer avė.

Phone Lafayette 5107

TEISYBĖ!
JEI MYLI, TAP SKAITYK 

PASKELBIMĄ:
PINIGAI SU PRIEDU.

LAUKIA JŪSŲ.
NAMAS—MEDINIS —GERAS.

6 FLATAI—
RANDUS Į MĖNESĮ... $165.00
KAINA TIK ...............$9,500.00
CASH REIKIA TIK .. .3.500.00 

GEROJ VIETOJ - 
ATSIŠAUKIT PAS 

SAVININKĄ 
807 W. 18th ST.

TELEPHONE CANAL 4960.

KAMPAS ARCHER ir La 
Vergne, 60x125. Jei jus pažiūrė
sit į žemlapį šios apielinkės ir 
pamatysite kokia bus ateitis 
šio kampo, kaina $9500, išmo
kėjimais. Tel. Republic 3637.

NAUJA BUNGALOVV už 
$8,750.00 su visais vėliausios 
mados įrengimais. Gera, trans- 
fortacija.

6920 So. Claremont Avė.
Prospect 9056

MARŲUETTE MANOR savinin
kas turi parduoti naują 6 kambarių 
gražų mūrinį bungalovv, karštu van
deniu šildomas, stikliniai miegojimui 
porčiai, gražus jardas, garažas, spe
cialiai apkainuotas $10,900, lotas 
30x125.

M. STANLEY, 
6235 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas, karštu vande
niu šildomas, lotas 50x125, kai
na $6400, cash $3400.

7233 So. RockweU st.
Tel. Hemloek 3468

BARMENAS
PARDAVIMUI 3 aukštų 5 flatai po 

5 ir 4 kambarius ir Storas. Apielin- 
kė apgyvento visokių tautų, 
išdirbtas senai. Lietuviškas 
agentai neatsišaukite.

2335 S j. Leavitt St.

Biznis 
biznis.

4352 So. WESTERN AVĖ.
MŪRINĖ cottage, $6000, 37 

pėdų lotas, pečium šildoma, ele
ktros šviesa, didelis skiepas, 
tinkamas dėl krautuvės.

šaukite Republic 4654

2 3 arba 4 karų mūriniai 
garažai pastatomai iš geriausio 
materiolo ir darbo, nebrangiai.

P. BERSIN, 
534 W. 33 St.

Phone Mithigan 1015

MODERNIŠKAS 6 kambarių bun
galovv'. $1000 cash, yra stikliniai 
miegojimui porčiai ir garažas. 6415 
So. Washtenaw avė.

PARDAVIMUI S. E. kampas 66 
St. ir (’alifornia avė., 60x125. 
$7500 cash. Atsišaukit pas ('arroll 
X Taylor, 1536'W. 69th str.

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
flatų po 4 kambarius muro namų 
ant bungalovv arba dviejų flatų po 
6 kambarius.

Kreipkitės:
29800 W. Tavlor st.

Tol. Lafayette 7208.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis, 
5 -6 kambarių, pečiais šildomas, I 
kaina $12100. 1951 S. įlomiui avė.

, r

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ARISTOKRATIŠKA
FARMA

PARSIDUODA PIGIAI 
akerių žemės su budinkai.% 
vuliais ir rakandais. 9 kamba
rių palocius, furnasu apšildo
mas ir elektra apšviečiamas su 
puikiausiais rakandais, barnę 
gyvuliams, vištininkai, garažas, 
barnė mašinoms; 14 melžiamų 
karvių, 4 arkliai; puikus sodnas. 
Tik 40 mylių nuo Chicagos ir 
10 mylių nuo Waukegan. Kai
navo $35,000; parsiduoda už1 
$28,000! įnešti $8,000. Kreipki
tės asmeniškai ar laiškais.

W. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius, Vedėjas 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

80 
gy

FARMA 50 akrų, lllinojaus val
stijoj, 60 mylių nuo Chicagos. Mai
nysiu j Chicagos prapertę, su gyvu
liais, su visu staku. Vieta tiktai 3 
mylios nuo DeKalb, III.

J. KLAPATAUSKAS 
4607 So. Francisco Avė.

FARMA PARDAVIMUI arba mai
nymui, 130 akerių, 100 akerių dir
bamos, prie cementinio kelio, 2 bar- 
nės, mašinos, šantė, vištininkas, ce
mento sailo, 19 šlukų galvijų, 4 
a.kliai, 14 kiaulių, 100 vištų, 4 žą
sys. Kas norit geros farmos, atsi
šaukit ypatiškai arba laiškais.

MIKE TARllT, 
R. 4, B. 12 

Gampbcllsport, \Visc.

PARDAVIMUI 40 akrų farma ant 
krvžkelio dviejų kelių, arba mai
nysiu ant gerų lotų, arba nedidelio 
namo. 4422 S. Honore st.

Financial
Finansai-PaskoJos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

MES PERKAME
Už $40 cash, $ĮQ0 vertės Lietu
vos Valdžios Bonus nuo jatvir- 

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

trijos Bonus. 
Galit derėtis.

KAUFMAN STATE 
BANK

124 N. La Šalie St., Chicago

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $30C 
ant notų. Pinigus išmokame į 
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.

PARSIDUODA antri morgičiai su 
didele nuolaida. $12.000 2-jų metų 
(i% už $10,000; $23,000 6% moka
mas po $275, mokamas į mėnesį — 
už $18,800; $25,000 6% mokamas 
po $175 į mėnesį — už $20,500. Ga
li pirkti po vienų ar susidėję keli. 
Kreipkitės pas George Chernauskas, 
lustico Pauk, Tol. \Villoxvs Springs 
23 W X.

Tel. Lafayette 8705—8700

• Chicago

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Tel. Yards 7282
Ros. Tel. Hemloek 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reikalingus pribudavojimus prie namų. Darau rakan<liis-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpaŽymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St. 

Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystCs. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

‘ International Barber Collcge 
. 651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu j namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

AR JUS NORITE 
lidesnį užmokesnį, geresnes darbo 
<ąlygas? įleiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškoms pamokos ant kostumerių 
karų duete jums įgalę greičiaus ir ge
daus išmokti tof amato ir greitu lai
tu gauti gerą darbą su geru mokes- 
cim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokarne besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
langiaus.
FUDERAL AUTO ENGINEER1NG 

senon'
1507 W. Madlaon Strort

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

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.


